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Societate administrată în sistem dualist 

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

LA NIVELUL TRANSILVANIA INVESTMENTS ALIANCE  

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care 

să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

Până la data de 24 mai 2018 prelucrarea datelor cu caracter personal s-a realizat în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 677/2001, iar începând cu data de 25 mai 2018 cadrul juridic aplicabil îl reprezintă 

dispozițiile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR) şi legislaţia 

naţională ȋn materie, inclusiv Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679. 

Transilvania Investments Alliance, în calitate de operator de date cu caracter personal, este 

responsabil ca acestea să fie: 

a) Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată; 

b) Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod 

incompatibil cu aceste scopuri; 

c) Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate; 

d) Exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare 

pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile 

pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere; 

e) Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește 

perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal 

pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri 

de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, 

sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în 

prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate; 

f) Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv 

protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a 

deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 

Transilvania Investments Alliance prelucrează date cu caracter personal în vederea îndeplinirii 

obligațiilor legale și contractuale și doar cu titlu de excepție în cazuri în care este necesar 

consimțământul persoanelor vizate, situații în care societatea acționează conform dispozițiilor legale. 



Pag. 2/3 

 

Transilvania Investments Alliance nu prelucrează categorii speciale de date cu caracter personal, așa 

cum sunt definite de Regulamentului UE nr. 679/2016. 

În cadrul societății nu există un proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, 

în raport cu persoanele vizate.  

Transilvania Investments Alliance asigură informarea și accesul la datele cu caracter personal atât în 

cazul în care acestea sunt colectate de la persoana vizată, cât și atunci când sunt obținute de la alți 

operatori. 

De asemenea, persoanele vizate își pot exercita celelalte drepturi în raport cu societatea prevăzute în 

legislație - rectificarea sau ștergerea datelor personale (cu excepția cazurilor prevăzute de lege), 

restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, 

dreptul de a-și retrage consimțământul, precum și dreptul de a depune plângere la autoritatea de 

supraveghere. 

Transilvania Investments Alliance păstrează o evidență a activităților de prelucrare de date personale 

desfășurate sub responsabilitatea sa și asigură securitatea prelucrării prin implementarea de măsuri 

tehnice și organizatorice adecvate, precum: 

- Pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal; 

- Asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și rezilienţei continue a sistemelor și 

serviciilor de prelucrare; 

- Capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal şi accesul la acestea în 

timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică; 

- Un proces pentru testarea, evaluarea şi aprecierea periodice a eficacităţii măsurilor tehnice şi 

organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării. 

În cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, Transilvania Investments 

Alliance notifică acest lucru Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal fără întârzieri nejustificate şi, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la 

care a luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care notificarea este susceptibilă să genereze 

un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice.  

Societatea păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securităţii datelor cu 

caracter personal, care cuprind o descriere a situaţiei de fapt în care a avut loc încălcarea securităţii 

datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia şi a măsurilor de remediere întreprinse. 

În cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc 

ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, societatea informează persoana vizată fără 

întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare, cu respectarea dispozițiilor legale. 

Transilvania Investments Alliance desemnează un Responsabil cu Protecţia Datelor, publică datele de 

contact ale acestuia pe site-ul societății și le comunică autorității de supraveghere. Persoanele vizate 

pot contacta Responsabilul cu Protecţia Datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea 

datelor lor şi la exercitarea drepturilor lor. 

Transilvania Investments Alliance S.A. dispune de un Sistem Informatic Integrat care asigură suportul 

derulării în condiţii optime a tuturor proceselor din organizaţie, asigurându-se securitatea, 

integritatea, confidenţialitatea informaţiilor, precum şi continuitatea afacerii, în conformitate cu  

prevederile legale în vigoare, precum şi cu procedurile de lucru specifice. 
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Transilvania Investments Alliance a implementat şi certificat, începând din anul 2012, Sistemul de 

Management al Securităţii Informaţiei, iar în luna martie 2021 societatea a fost auditată în vederea  

recertificării potrivit standardului ISO/IEC 27001:2017. 
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