Operator de date cu caracter personal nr.11126/2009

Proceduri privind Controlul Datelor ale S.C. THEOTOP S.R.L.
în cadrul proiectelor de Cadastru și Publicitate Imobiliara
folosite la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

PLANUL DE MĂSURI
1. DATELE CU CARACTER PERSONAL
Prezentele proceduri stabilesc măsuri tehnice și organizatorice pentru îndeplinirea
obligațiilor referitoare la securitatea și controlul sistemelor informatice, în vederea asigurării
confidențialității datelor și informațiilor precum și pentru păstrarea în siguranță a acestora, în
cadrul activității curente executate de angajații S.C. THEOTOP S.R.L. Prin cerințe minime de
securitate este avut în vedere un complex de măsuri tehnice, informatice, organizatorice,
logistice, proceduri și politici de securitate prin care să se asigure nivelul minim de securitate
prevăzut în art. 20 din Legea nr. 677/2001, în conformitate cu cerințele minime de securitate a
prelucrărilor de date cu caracter personal, aprobate prin Ordinul 52 / 18.04.2002 ale
Avocatului Poporului.
Colectarea datelor cu caracter personal se realizează având un scop bine determinat:
constituirea registrului cadastral al imobilelor, opisul alfabetic al proprietarilor şi înfiinţarea
cărţilor funciare.
S.C. THEOTOP S.R.L. va furniza persoanelor interesate identitatea operatorilor săi care
preiau datele, scopul prelucrării acestora și orice alte informații suplimentare.
2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza de către operatorii THEOTOP cu
bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, care vor fi în prealabil instruiţi în acest
sens.
La încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea vor fi:
a)
transferate beneficiarului,
b)
distruse de pe serverele S.C. THEOTOP S.R.L.
Orice persoană interesată va avea garantat dreptul de a obţine de la operatorii THEOTOP
la cerere şi în mod gratuit:
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a)
după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare
nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b)
după caz, transformarea în date anonime, a datelor a căror prelucrare nu este
conformă Legii nr. 677/2001;
S.C. THEOTOP S.R.L. aplică măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru
protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă
comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de
prelucrare ilegală.
3. S TOCAREA
Stocarea se va realiza într-o formă care va permite identificarea deţinătorilor imobilelor,
strict pe durata necesară realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, din cadrul
unității administrative în cauză.
4. UTILIZAREA SOFTWARE DE PROTECȚIE
S.C. THEOTOP S.R.L. se îngrijeşte ca toate stațiile să fie protejate cu aplicații informatice
de tip antivirus/antimalware.
5. MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA
Vor fi monitorizate permanent şi raportate orice incidente de securitate, cum ar fi:
accesul neautorizat în rețea sau la informații confidențiale, modificări de date în bloc, încercări
succesive ale mai multor parole pe un cont de utilizator.
6. ASIGURAREA EFECTUĂRII BACKUP -URILOR
S.C. THEOTOP S.R.L. asigură implementarea politicilor de backup, atât
documentele scanate, cât şi pentru datele introduse și prelucrate ulterior.

pentru

Procedura se aplică prelucrărilor de date din cadrul proiectelor de CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARA.
Datele personale pot fi transmise autoritatiilor in drept sa verifice corectitudinea si
continutul acestora, numai la solicitarea justificata a acestora.
Adrian COMAN
Director IT
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