Anexa nr. 1
Acord de prelucrare date cu caracter personal în cadrul activităților de comunicare
internă și externă
Notă!
În cazul în care subiectul principal sau terț al comunicării (Persoana Vizată) este copilul
minor sub vârsta de 14 ani, acest formular se va completa și semna integral de către
părinte / tutore / reprezentant legal.
În cazul copilului minor cu vârsta între 14 ani și 18 ani, acest formular se va completa de
copil și se va semna de copil și de către părinte / tutore / reprezentant legal - spre
încuviințare. Va rugăm să respectați în completare / semnare și notele de mai jos, din
cadrul formularului.
Subsemnatul* /a* ………………………….....……………..
în calitate de:
angajat al ...............................…………......……………
membru al familiei angajatului**………………….........................................................……
minor, membru al familiei angajatului**…................................................................………
părinte / tutore / reprezentant legal al minorului*...............................................................
angajat al unui furnizor* ……..............…………………
client al*…………….......................................…………
altă calitate*: ……………………………………………..........……………
prin prezenta,
îmi exprim consimțământul
nu sunt de acord
ca OMV Petrom SA, cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor nr. 22, cod poștal
013329, în calitate de Operator de date cu caracter personal, să prelucreze caracteristicile
mele fizice, respectiv imagine video, fotografie, voce, precum și alte date pe care le voi
furniza în mod voluntar*** în cadrul evenimentelor organizate on-line sau în scopul
realizării de materiale fotografice/video/text emise și transmise de către Operator în scop
de comunicare (în cadrul Grupurilor OMV și OMV Petrom) și în baza consimțământului
________________________________________
Note de subsol
* Se va completa de către persoana vizată
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** Se va completa și numele și prenumele angajatului al cărui membru de familie face
obiectul comunicării. Informațiile referitoare la locul de muncă se referă la angajat și nu la
membrul familiei acestuia.
*** Nu vor transmite și prelucra date cu caracter personal sensibile (ex: date medicale,
originea rasială sau etnică, date genetice sau biometrice, opiniile politice, confesiunea
religioasă, convingerile filozofice, apartenența la sindicate, sau orientarea sexuală)
exprimat de mine prin acest document, prin instrumentele și canalele de comunicare
externă și internă:
- electronice (ex: paginile de Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter și Youtube ale
Operatorului, pe paginile de Intranet, pe monitoare TV aflate la locațiile sale, blog,
anunțuri prin email etc.)
sau
- tipărite (ex: revista internă, afișe, broșuri, pliante, etc.)
Totodată, declar că am fost informat cu privire la următoarele:
► Materiale de comunicare realizate de către Operator vor fi utilizate în vederea
comunicării către angajații proprii, către angajații tuturor companiilor din grupul OMV și/sau
publicul larg fără ca pentru acestea să am pretenții financiare ori de altă natură din partea
S.C. OMV Petrom SA ori din partea oricărui colaborator al S.C. OMV Petrom SA implicat
direct sau indirect în producerea, editarea și transmiterea materialelor de comunicare
electronice sau tipărite.
► Datele mele cu caracter personal vor fi divulgate către:
Împuterniciți ai OMV Petrom SA care asistă Operatorul în aceasta prelucrare de date
pentru îndeplinirea scopului mai sus menționat, societăți de la nivelul Grupului OMV
(Austria) care administrează instrumentele electronice de comunicare internă, precum și
publicului intern și publicului larg prin publicarea acestor materiale, în format electronic sau
tipărit.
► Datele mele personale vor fi prelucrate de Operator și Împuterniciții lui pe durata
necesară editării, publicării și prezentării materialelor de comunicare și ulterior arhivate în
format electronic și/sau tipărit pentru scopul de documentare a activității, menținere a unui
istoric al comunicărilor/revistei interne și raportare.
► În contextul prelucrării datelor mele cu caracter personal, beneficiez de anumite drepturi
inclusiv dreptul de acces (de a obține confirmarea de la Operator că datele mele sunt
prelucrate și în acest caz, detalii relevante cu privire la prelucrare), rectificare (în cazul în
care datele sunt inexacte), ștergerea datelor (în anumite condiții precum atunci când
datele nu mai sunt necesare), retragerea consimțământului atunci când acesta a fost
acordat, fără a afecta însă legalitatea prelucrării anterior efectuate, opoziție (de a mă
opune prelucrării în condițiile legislației aplicabile – Regulamentul General privind Protecția
Datelor), restricționarea prelucrării (în anumite cazuri precum atunci când susțin faptul că
datele sunt inexacte) și portabilitate (de a primi datele cu caracter personal pe care le-am
furnizat anterior, într-un format structurat, comun utilizat și care poate fi citit automat și de
a solicita transmiterea acestor date către un alt Operator). Am totodată dreptul de a mă
adresa autorității relevante de protecția datelor (ANSPDCP) și instanțelor. Cunosc faptul
că pentru mai multe informații referitoare la drepturile mele privind protecția datelor cu
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caracter personal pot obține consultând secțiunea Protecția Datelor pe de paginile de
Internet și de Intranet ale Operatorului (astfel cum vor fi actualizate din timp în timp) și de
asemenea mă pot adresa Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa de e-mail
privacy@petrom.com.
► Totodată, acord Operatorului dreptul de a-mi folosi imaginea și vocea, așa cum acestea
sunt captate în materialele realizate, în orice mediu, pe perioadă nedeterminată și cu titlu
gratuit, în scopul prezentat mai sus.
► Consimt prin prezentul Acord, că oricare dintre materialele fotografice/filme care conțin
imaginea și vocea mea să fie utilizate de către Operator, direct și/sau prin intermediul unui
Împuternicit, în scopuri informative și/sau de promovare, pe canale de comunicare externe
și interne ale Operatorului, fără nici o pretenție de natură financiară ori de altă natură din
partea mea.
► De asemenea, sunt de acord ca Operatorul să aducă imaginii și vocii mele orice
modificări pe care le consideră necesare în vederea utilizării pentru scopul de comunicare
internă și externă menționată mai sus și să poată asocia imaginii și/sau vocii mele diverse
texte care pot reprezenta descrieri, prezentări, informări, opinii etc. necesare scopului de
comunicare internă și externă fără nici o pretenție financiară ori de alta natură din partea
mea.
► Am luat la cunoștință de faptul că, în contextul în care în cadrul materialelor de
comunicare, voi furniza date personale ale altor persoane (de exemplu, membrii familiei,
prieteni etc.) am acordul acestora de a furniza aceste date și i-am informat cu privire
scopul de comunicare, sens în care voi facilita informațiile din această notă de informare
către aceștia.
► Am luat la cunoștință despre faptul că, dacă doresc retragerea acestui consimțământ
pot face acest lucru printr-o solicitare transmisă la adresa de e-mail privacy@petrom.com.
În plus, înțeleg că retragerea consimțimântului meu va produce efecte începând cu data la
care voi îl voi retrage și nu va afecta prelucrarea datelor mele personale efectuată până la
data retragerii acestuia.
Confirm faptul că am primit o copie a acestui document prin care mi-am exprimat
consimțământul expres legat de cele de mai sus.
Semnătura: ________________________
Semnătura minorului (numai pentru minori între 14 ani și 18 ani), după caz:
_____________________________
Semnătura părinte / tutore / reprezentant legal al minorului, după caz:
__________________________
Data: ________________________
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