
Binding Corporate Rules (BCRs)

Protecţia datelor
 dumneavoastră personale
la Continental 

Punerea la dispoziţie a BCR-urilor
BCR-urile pot fi puse la dispoziţie, dacă sunt solicitate, la adresele:
prin e-mail: dataprotection@conti.de, sau intern pe 
C.INSIDE > Corporation > Continental Rules.

Întrebări
În cazul în care aveţi întrebări, adresaţi-vă echipei centrale de 
protecţie a datelor la adresa: dataprotection@conti.de.

Continental Aktiengesellschaft 
Data Protection
P.O. Box 1 69, 30001 Hanovra, Germania
Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hanovra, Germania
Telefon: +49 511 938 - 01, Fax: +49 511 938 - 81770
mailservice@conti.de
www.continental-corporation.com

Observaţii juridice
Conţinutul acestei informări nu atrage după sine o răspundere 
juridică şi serveşte doar unui scop informativ. Mărcile comerciale
menţionate în această informare sunt proprietatea Continental AG
şi/sau a partenerilor săi.
Copyright © 2015 Continental AG. Toate drepturile rezervate.
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Numărul cărţii de credit

Numărul de telefon
Adresa

Domiciliul

Date bancare

Numele

Prenumele

E-mail

Regulile …
… reprezintă un contract de angajament, prin care toate

 societăţile grupului confirmă respectarea regulamentului
acestuia pentru protecţia datelor personale şi îl implemen-
tează în mod independent.

… reprezintă cadrul pentru standardul unitar de protecţie 
a datelor pentru întregul grup.

… se referă la transferul de date cu caracter personal între
toate societăţile grupului din întreaga lume şi constituie
 regulile interne de bază pentru prelucrarea datelor dumnea-
voastră personale.

… sunt aplicabile pentru toţi angajaţii şi, de aceea, trebuie
 respectate de către toţi angajaţii.

… trebuie să fie aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor 
prin intermediul şcolarizărilor, contractelor de muncă etc.
Îndeplinirea acestor condiţii este asigurată prin intermediul
societăţilor grupului. 

Observaţie: dacă regulile nu sunt recunoscute de una 
dintre societăţile grupului, atunci schimbul de date cu caracter
personal pe baza acestor reguli nu este posibil, fiind necesară
realizarea unor acorduri contractuale individuale.

Regulile obligatorii la nivelul grupului (Binding Corporate Rules – BCR)
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Protecţia datelor
 dumneavoastră personale

Pentru îndeplinirea obligaţiilor dumneavoastră contractuale,
precum şi pentru respectarea prevederilor legale este nece-
sară prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal
ale clienţilor, furnizorilor, angajaţilor, acţionarilor, precum şi ale
partenerilor noştri de afaceri. În acest context, protecţia date-
lor dumneavoastră personale constituie o preocupare
esenţială pentru toate societăţile grupului Continental la nivel
mondial.

Având la bază prevederile legale, Regulile constituie o
 reglementare globală, unitară şi internă de protecţie a
 informațiilor care reglementează siguranţa datelor
 dumneavoastră în întregul concern. 

Dispoziţiile legale în vigoare nu sunt afectate de respectivele
reguli şi au prioritate în orice situaţie. 

Drepturile dumneavoastră

În funcţie de legislaţia naţională*, beneficiaţi în ceea ce
 priveşte datele dumneavoastră personale de anumite 
drepturi inalienabile, bine stabilite.

Printre acestea se numără dreptul la:

informare – în legătură cu datele, provenienţa acestora
şi scopul prelucrării

rectificare – în cazul inexactităţilor, a caracterului
 incomplet şi al prelucrării necorespunzătoare

blocare – în cazul situaţiilor de fapt neclare 

ştergere – ca urmare a prelucrării inutile sau inadecvate

obiectare – în situaţia unor prelucrări pentru scopuri
 publicitare, sondaje de piaţă sau de opinie şi pentru
 asigurarea protecţiei intereselor personale 

Revendicarea acestor drepturi – persoanele care 
fac uz de propriile drepturi nu pot suferi în nici un mod
 consecinţe negative ca urmare a acestui fapt

Punerea în aplicare a
 regulilor în cadrul grupului 

Implementarea regulilor astfel definite este asistată şi
 monitorizată de responsabilul pentru protecţia datelor la 
nivel de grup, echipa de protecţie a datelor la nivel central,
precum şi de coordonatorii locali pentru protecţia datelor.

Pentru asigurarea implementării acestor măsuri se
 organizează:

> sesiuni de pregătire profesională şi de informare 
> audituri în domeniul protecţiei datelor
> consultaţii cu privire la prelucrarea datelor etc. 

Măsurile de siguranţă adecvate, spre exemplu, pentru com-
puterul dumneavoastră, reţele, respectiv conexiuni de comuni-
caţii, precum şi aplicaţii, mergând până la accesul în incinta
locației sunt destinate protejării datelor dumneavoastră îm-
potriva accesului, transmiterii, modificării sau ştergerii lor
neautorizate. Există specialişti, cum ar fi cei din departamen-
tele pentru securitatea informaţiilor şi securitatea grupului,
care asigură la Continental un nivel corespunzător stadiului
actual al tehnicii. 

Doar angajaţii care au semnat angajamente cu privire
la respectarea normelor de protecţie a datelor au
dreptul să colecteze, să prelucreze sau să utilizeze, în
interes de afaceri, datele cu caracter personal!

* Pentru o prezentare completă a tuturor drepturilor de care beneficiaţi, vă
rugăm să consultaţi normele juridice aplicabile în cazul dumneavoastră.
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