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Prezenta informare are scopul de a descrie modul în care organizația în materie de economia 

întreprinderilor - care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal („noi”) - va derula acest 

proces de prelucrare în calitate de unic responsabil în acest sens. Pentru o orientare cât mai facilă, 

părțile esențiale ale acestei informări sunt structurate în funcție de cercul de interese vizate. Pentru a vă 

informa în mod corespunzător cu privire la modul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter 

personal, este relevant să parcurgeți secțiunea (secțiunile) de mai jos care au aplicabilitate deplină în 

cazul dvs. 

 

Capitolul 1.7 este extrem de relevant în cazul utilizatorilor acestei platforme. 
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1 Datele căror persoane le prelucrăm și în ce mod? 

1.1 Membrii, angajații și reprezentanții oficiali ai acestora 

În strictă legătură cu sprijinirea și administrarea membrilor noștri, precum și cu reprezentarea 

intereselor și a informațiilor acestora, anumite date cu caracter personal vor fi prelucrate pentru dvs. în 

calitate de membru (inclusiv ca fost membru), respectiv în calitate de angajați sau reprezentanți oficiali 

(în special în calitate de directori sau de reprezentanți ai consiliului de conducere sau ai consiliului de 

supraveghere) ai oricăruia dintre membrii noștri. 

 

Modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal este descris în această 

secțiune 1.1. În plus, în secțiunile 2 și 3 de mai jos puteți afla detalii cu privire la transferurile 

internaționale de date și la drepturile de care dvs. vă bucurați în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu 

caracter personal. 

 

1.1.1 Categorii de date prelucrate și scopul activității de prelucrare a acestora 

Datele dumneavoastră, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 1 (denumite în continuare „Datele 

dvs.”) vor fi prelucrate exclusiv în următoarele scopuri 

 

 Întocmirea listelor de membri și a statisticilor; 

 Reprezentarea intereselor propriilor membri în temeiul Legii 1998 a camerelor de comerț 

(„WKG”); 

 Contribuția la diverse informații și sondaje statistice; 

 Consultanță, informare și sprijin acordat membrilor noștri în chestiuni juridice și (extra-

)economice; 

 Sprijinirea autorităților și a membrilor prin furnizarea de informații (în special cu privire la 

perioadele de apartenență, întocmirea de confirmări pentru absolvirea programelor complete de 

formare etc.); 

 Organizarea de evenimente de informare sau cu caracter vocațional și educațional (inclusiv 

invitații, liste de prezență și procese verbale); 

 furnizarea de informații, prin intermediul comunicărilor - prin newsletter-ul propriu și prin alte 

publicații; 

 Publicitate și relații publice; 

 Includerea într-o bază de date pentru identificarea partenerilor de afaceri; 

 Furnizarea produselor și serviciilor oferite pe site-ul nostru de internet, în măsura în care noi 

administrăm un site web; 

 Alte activități asociate cu gestionarea apartenenței și reprezentarea intereselor în sensul celor 

prevăzute de Legea camerelor de comerț (WKG) și în temeiul ordonanțelor conexe; 

 Îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor legate de calcularea și colectarea cotizațiilor și taxelor în 

temeiul prevederilor din Legea camerelor de comerț (WKG); 

 desfășurarea alegerilor pentru Camera Economică locală (Wirtschaftskammer); 

 Îndeplinirea altor obligații legale, în special în conformitate cu prevederile WKG. 

 

În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Camera Economică austriacă 

(Wirtschaftskammer) sau de către un alt organism regional asociat, acestea pot fi procesate suplimentar 

în următoarele scopuri: 
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 Transmiterea rapoartelor, avizelor și sugestiilor privind preocupările membrilor noștri în raport 

cu autoritățile și organismele legislative; 

 Promovarea economiei, în special prin oferirea de programe pentru educație și formare 

profesională, precum și, în general, promovarea la nivel economic, tehnic și de afaceri, asigurată 

de către instituțiile competente, în special de către institutele de dezvoltare economică (în sensul 

articolului 19 alin. 1 cifra 4 din Legea camerelor de comerț (WKG)); 

 Trimiterea reprezentanților la alte organisme și autorități; 

 Detașarea membrilor în consiliile consultative legale, la autorități și diverse asociații; 

 Administrarea subvențiilor și granturilor. 

 

În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către o agenție specializată, acestea 

pot fi procesate suplimentar în următoarele scopuri: 

 

 Promovarea chestiunilor economice, sociale și umanitare asociate cu membrii, consolidarea 

spiritului comunitar și a imaginii sectorului industrial specific; 

 Asigurarea egalității de șanse pentru membrii aflați în competiție, în special prevenirea oricărui 

tip de comerț neautorizat. 

 Promovarea cooperării și a activităților comunitare, în special înființarea de asociații și societăți 

cooperative, precum și dezvoltarea unor concepte sectoriale orientate spre piață și către viitor; 

 Negocierile și încheierea acordurilor colective; 

 Promovarea educației publice și private în interesul membrilor, promovarea programelor de 

educație și formare profesională adresate membrilor și personalului acestora, dar și promovarea 

acțiunilor de formare profesională. 

 

Colectăm aceste informații ca parte a calității dumneavoastră de membru sau în legătură cu furnizarea 

de servicii către unul dintre membrii noștri, fie prin furnizarea acestor date direct de dumneavoastră (în 

special prin comunicarea prin e-mail sau prin alte mijloace de comunicare), fie prin colectarea acestora, 

de exemplu în cursul discuțiilor consultative, în contextul gestionării evenimentelor etc. Totodată, datele 

comerciale le obținem din registrele și sursele publice. 

 

În cazurile în care vă solicităm să ne furnizați datele dvs. personale, aceasta va reprezenta, în general, 

alegerea dvs. pe bază voluntară. Este important de reținut faptul că diverse procese de administrare a 

membrilor, de reprezentare a intereselor și de gestionare a informațiilor și a evenimentelor, inclusiv 

procesele de comunicare internă și externă în acest sens, pot fi întârziate sau chiar imposibile în cazul în 

care refuzați să transmiteți datele dvs. cu caracter personal. În cazul în care furnizarea datelor dvs. este 

obligatorie din punct de vedere legal în anumite cazuri, vom preciza separat acest aspect. 

1.1.2 Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate doar ca urmare a: 

 

 necesității respectării obligațiilor juridice de care suntem condiționați în special în conformitate 

cu Legea camerelor de comerț („WKG”), respectiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul 

general privind protecția datelor („RGPD”); 

 interesului nostru legitim major, stabilit în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general 

privind protecția datelor („RGPD”), care constă în menținerea sustenabilă și eficientă a modului 

de gestionare a membrilor și a management-ului informațiilor și evenimentelor proprii, precum 

și a comunicării interne și externe în cazul oricăror aspecte semnificative în acest sens; 
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 în cazuri individuale: consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în 

scopurile specificate (art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a din Regulamentul general privind 

protecția datelor („RGPD”)). 

1.1.3 Transferării datelor dvs. cu caracter personal care fac obiectul prelucrării 

În măsura în care este necesar în sensul aspectelor menționate anterior, vom trimite datele dvs. cu 

caracter personal următorilor destinatari: 

 

 organizațiilor din comunitatea întreprinderilor comerciale; 

 membrilor din Camera Economică (Wirtschaftskammer); 

 instanțelor și autorităților administrative competente; 

 organismelor de drept public, în vederea îndeplinirii îndatoririlor care le revin (de ex. organismul 

de asigurări sociale, organizațiile care reprezintă interesele diverselor categorii, comunitățile); 

 persoanelor care desfășoară activități de consultanță juridică și de sprijin (de ex. avocați, notari 

publici, contabilii profesioniști și consultanții fiscali); 

 instituțiilor monetare și de credit implicate în supravegherea sistemelor de plăți; 

 reprezentanților Camerei Economice (Wirtschaftskammer), respectiv grupurilor de alegători; 

 asociațiilor și altor organisme cu participare - în vederea exercitării obligațiilor asociate cu 

interesele economice și cu organizarea economică (de ex. autoritatea de protecție competentă 

împotriva concurenței neloiale); 

 instituțiilor responsabile de ocuparea forței de muncă (AMS) - pentru managementul măsurilor 

de promovare instituite; 

 tuturor celor interesați de datele membrilor, cu consimțământul dat de dumneavoastră, cu 

excepția cazului în care acestea au fost deja făcute publice în mod legal sau când ele servesc la 

dezvoltarea afacerilor; 

 consiliilor consultative acreditate din punct de vedere legal, asociațiilor și autorităților publice, 

cărora li se trimit membrii - părți contractante - în vederea furnizării de servicii; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 furnizorilor externi de servicii informatice. 

1.1.4 Perioada de păstrare a datelor 

Datele cu caracter personal nu vor fi păstrate mai mult timp decât este necesar și legal conform scopului 

pentru care au fost colectate și temeiurilor prelucrării, precum și ulterior, atâta timp cât garanția, 

asigurarea sau termenele de prescripție aplicabile nu au expirat încă. 

 

1.2 Funcționarii și angajații organizațiilor din comunitatea întreprinderilor 

comerciale 

Pentru a ne putea îndeplini în mod corespunzător îndatoririle legate de gestionarea și reprezentarea 

intereselor membrilor noștri, vom prelucra unele dintre datele dvs. cu caracter personal care fac referire 

la îndatoririle și activitățile dvs. în calitate de funcționari sau angajați ai unei organizații din comunitatea 

întreprinderilor comerciale. În cazul în care derulați activități în raport cu noi, se aplică, de asemenea, o 

declarație suplimentară de confidențialitate. 

 

Modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal este descris în această 

secțiune 1.2. În plus, în secțiunile 2 și 3 de mai jos puteți afla detalii cu privire la transferurile 
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internaționale de date și la drepturile de care dvs. vă bucurați în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu 

caracter personal. 

1.2.1 Categorii de date prelucrate și scopul activității de prelucrare a acestora 

Datele dumneavoastră, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 2 (denumite în continuare „Datele 

dvs.”) vor fi prelucrate exclusiv în următoarele scopuri: 

 

 administrarea funcționarilor; 

 prezentarea funcționarilor și a angajaților pe internet, precum și global - în intranet; 

 exercitarea rolului de reprezentare a intereselor, oferirea de consiliere și sprijin în cazul 

propriilor membri, precum și alte îndatoriri care rezultă în temeiul Legii 1998 a camerelor de 

comerț („WKG”); 

 compensarea indemnizațiilor și a cheltuielilor administrative, inclusiv pentru cuantumul 

cheltuielilor în caz de despăgubiri - totul în temeiul art. 50 alin. 3 și 4 din Legea camerelor de 

comerț (WKG); 

 desfășurarea alegerilor pentru Camera Economică locală (Wirtschaftskammer); 

 organizarea și desfășurarea ședințelor, inclusiv în cazul întocmirii și transmiterii invitațiilor, 

proceselor verbale aferente întâlnirilor și listelor de prezență; 

 comunicarea dintre noi și dvs.; 

 managementul evenimentelor și 

 trimiterea de newsletter-uri și publicații. 

 

În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Camera Economică austriacă 

(Wirtschaftskammer) sau de către un alt organism regional asociat, acestea pot fi procesate suplimentar 

în următoarele scopuri: 

 

 autorizarea estimărilor bugetare convenite și întocmirea conturilor consolidate ale agențiilor 

specializate, precum și gestionarea aspectelor legate de acestea. 

 

În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către o agenție specializată, acestea 

pot fi procesate suplimentar în următoarele scopuri: 

 

 negocierile aferente și încheierea acordurilor colective. 

 

Colectăm datele dvs. personale ca parte a activităților pe care le desfășurați în calitate de funcționar sau 

angajat al unei organizații din comunitatea întreprinderilor comerciale, fie prin furnizarea acestor date 

direct de dumneavoastră (în special prin comunicarea prin e-mail sau prin diverse alte mijloace moderne 

de comunicare), fie prin colectarea direct de către noi a acestora, de exemplu pe parcursul ședințelor 

organizate sau în contextul gestionării evenimentelor specifice. Totodată, datele comerciale ne parvin și 

din registrele și sursele publice. 

 

În cazurile în care vă solicităm să ne furnizați datele dvs. personale, aceasta va reprezenta, în general, 

alegerea dvs. pe bază voluntară. Este important de reținut faptul că diverse procese de administrare a 

funcționarilor, de reprezentare a intereselor și de gestionare a informațiilor și a evenimentelor, inclusiv 

procesele de comunicare internă și externă în acest sens, pot fi întârziate sau chiar imposibile în cazul în 

care refuzați să transmiteți datele dvs. cu caracter personal. În cazul în care furnizarea datelor dvs. este 

obligatorie din punct de vedere legal în anumite cazuri, vom preciza separat acest aspect. 
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1.2.2 Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate doar ca urmare a: 

 

 necesității respectării obligațiilor juridice de care suntem condiționați în special în conformitate 

cu Legea camerelor de comerț („WKG”), respectiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul 

general privind protecția datelor („RGPD”), precum și în contextul, 

 interesului nostru legitim major, stabilit în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general 

privind protecția datelor („RGPD”), care constă în menținerea sustenabilă și eficientă a modului 

de gestionare a funcționarilor și a management-ului în cazul evenimentelor proprii și ofertelor 

informaționale, precum și a comunicării interne și externe în cazul oricăror aspecte semnificative 

în acest sens; 

 în cazuri individuale: consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor personale în scopurile 

specificate (art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a din Regulamentul general privind protecția 

datelor („RGPD”). 

1.2.3 Transferării datelor dvs. cu caracter personal care fac obiectul prelucrării 

În măsura în care este necesar în sensul aspectelor menționate anterior, vom trimite datele dvs. cu 

caracter personal următorilor destinatari: 

 

 organizațiilor din comunitatea întreprinderilor comerciale; 

 membrilor din Camera Economică (Wirtschaftskammer); 

 instanțelor și autorităților administrative competente; 

 organismelor de drept public, în vederea îndeplinirii îndatoririlor care le revin (de ex. organismul 

de asigurări sociale, organizațiile care reprezintă interesele diverselor categorii, comunitățile); 

 persoanelor care desfășoară activități de consultanță juridică și de sprijin (de ex. avocați, notari 

publici, contabilii profesioniști și consultanții fiscali); 

 instituțiilor monetare și de credit implicate în supravegherea sistemelor de plăți; 

 reprezentanților Camerei Economice (Wirtschaftskammer), respectiv grupurilor de alegători; 

 asociațiilor și altor organisme cu participare - în vederea exercitării obligațiilor asociate cu 

interesele economice și cu organizarea economică (de ex. autoritatea de protecție competentă 

împotriva concurenței neloiale); 

 tuturor celor interesați de datele funcționarilor (inclusiv membrilor), cu consimțământul dat de 

dumneavoastră în calitate de funcționar, cu excepția cazului în care acestea au fost deja făcute 

publice în mod legal sau când ele servesc la dezvoltarea afacerilor; 

 părților contractante, în vederea furnizării de servicii; 

 WKO Inhouse GmbH și 

 furnizorilor externi de servicii informatice. 

1.2.4 Perioada de păstrare a datelor 

Datele cu caracter personal nu vor fi păstrate mai mult timp decât este necesar și legal conform scopului 

pentru care au fost colectate și temeiurilor prelucrării, precum și ulterior, atâta timp cât garanția, 

asigurarea sau termenele de prescripție aplicabile nu au expirat încă. 
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1.3 Ucenici și persoane care susțin examene de masterat sau de 

autorizare pentru exercitarea profesiei 

În cazul în care beneficiați de formare profesională în regim de ucenicie („ucenic”) sau dacă veți susține / 

ați susținut deja examene de masterat sau de autorizare organizate de Camera de Comerț pentru 

exercitarea profesiei vizate, este posibil să prelucrăm unele dintre datele dumneavoastră cu caracter 

personal, astfel cum este menționat în rândurile următoare. Locurile pentru ucenici și persoane care 

susțin examene de masterat sunt disponibile la Camera Națională de Comerț pentru comunitatea 

întreprinderilor comerciale. 

 

În această secțiune 1.3 vă informăm cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră 

personal. În plus, în secțiunile 2 și 3 de mai jos puteți afla detalii cu privire la transferurile internaționale 

de date și la drepturile de care dvs. vă bucurați în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter 

personal. 

1.3.1 Categorii de date prelucrate și scopul activității de prelucrare a acestora 

Datele dumneavoastră, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 3 (denumite în continuare „Datele 

dvs.”) vor fi prelucrate exclusiv în următoarele scopuri: 

 

 pentru îndeplinirea sarcinilor de revin camerelor naționale de comerț cu privire la pozițiile de 

ucenici, în special în temeiul prevederilor art. 19 din Legea privind formarea profesională, 

respectiv cu privire la pozițiile de maiștri - în temeiul prevederilor art. 350 ff din Codul Comercial 

(GewO) - 1994 și în conformitate cu Legea privind formarea profesională; 

 pentru evaluarea și analizarea corespunzătoare a caracterului adecvat al instituției de formare, 

atât din punct de vedere material, cât și uman; 

 pentru verificarea, luarea în evidență și monitorizarea contractelor de ucenicie; 

 pentru consilierea ucenicilor și a formatorului; 

 pentru derularea examenelor de absolvire a stagiului de ucenicie și pentru performanța 

formatorilor; 

 pentru derularea examenelor de masterat sau de autorizare pentru exercitarea profesiei; 

 pentru organizarea și derularea de cursuri pregătitoare. 

 

Datele dvs. vor fi furnizate fie direct de dvs. (în special prin comunicarea prin e-mailuri sau prin alte 

mijloace de comunicare), fie prin colectarea de către noi înșine a acestor informații, de exemplu în timpul 

sesiunilor de consiliere sau pe parcursul examenelor sau al cursurilor pregătitoare. 

 

În cazurile în care vă solicităm să ne furnizați datele dvs. personale, aceasta va reprezenta, în general, 

alegerea dvs. pe bază voluntară. Cu toate acestea, dacă nu ne puneți la dispoziție datele solicitate, nu veți 

putea beneficia de oferta noastră de servicii - fie deloc, fie doar într-un cadru limitat. În cazul în care 

furnizarea datelor dvs. este obligatorie din punct de vedere legal în anumite cazuri, vom preciza separat 

acest aspect. 

1.3.2 Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate doar ca urmare a: 
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 necesității respectării obligațiilor juridice de care suntem condiționați în special în conformitate 

cu Legea privind formarea profesională și cu Legea privind comerțul, respectiv în temeiul art. 6 

alin. 1 lit. c din Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”); 

 interesului nostru legitim major, stabilit în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general 

privind protecția datelor („RGPD”), care constă în exercitarea sustenabilă și eficientă a atribuțiilor 

ce ne revin în calitate de examinator pentru ucenici și maiștri; și 

 în cazuri individuale: consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor personale în scopurile 

specificate (art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a din Regulamentul general privind protecția 

datelor („RGPD”). 

1.3.3 Transferării datelor dvs. cu caracter personal care fac obiectul prelucrării 

În măsura în care este necesar în sensul aspectelor menționate anterior, vom trimite datele dvs. cu 

caracter personal următorilor destinatari: 

 

 organizațiilor din comunitatea întreprinderilor comerciale; 

 membrilor din Camera Economică (Wirtschaftskammer); 

 autorităților administrative (de ex. administrația financiară, instituțiile responsabile pentru 

ocuparea forței de muncă (AMS) etc.); 

 organismelor de drept public - în îndeplinirea îndatoririlor care le revin (de ex. organismul de 

asigurări sociale, organizațiile care reprezintă interesele diverselor categorii etc.); 

 avocaților, contabililor profesioniști și consultanților fiscali; 

 instituțiilor monetare și de credit implicate în supravegherea sistemelor de plăți; 

 asociațiilor și altor organisme cu participare - în vederea exercitării obligațiilor asociate cu 

interesele economice și cu organizarea economică (de ex. autoritatea de protecție competentă 

împotriva concurenței neloiale); 

 autorității de înregistrare a unităților de bază - în sfera competențelor sale și în temeiul legii 

EGovG; 

 autorității finanțatoare; 

 instanțelor; 

 partenerilor de cooperare (de ex. furnizori de servicii de asistență); 

 oficiului național de statistică (Statistik AUSTRIA): 

 școlilor profesionale și consiliilor școlare; 

 WKO Inhouse GmbH și 

 furnizorilor externi de servicii (informatice). 

1.3.4 Perioada de păstrare a datelor 

Datele dvs. vor fi stocate de noi doar pentru atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile ce 

ne revin din punct de vedere legal, în special în temeiul prevederilor Legii privind formarea profesională 

și ale Legii 1994 privind comerțul, respectiv până în momentul încetării garanției, asigurării sau perioadei 

limitate de păstrare sau de prescripție, în cazul cărora datele amintite sunt necesare pentru a servi ca 

dovezi justificative. 

 

1.4 Fondatori, părți interesate și jurnaliști 

Dacă sunteți în faza inițială a afacerii („fondator”) sau sunteți interesat (ă) de înființarea sau conducerea 

unei societăți în contextul organizației noastre, respectiv în cazul în care vă interesează oferta noastră de 
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informații și servicii, sau dacă doriți să participați la evenimentele sau cursurile oferite de noi („parte 

interesată”), trebuie să menționăm faptul că vom fi nevoiți să prelucrăm unele dintre datele dvs. cu 

caracter personal în temeiul celor descrise în această secțiune. De asemenea, vom prelucra unele dintre 

datele dvs. cu caracter personal și dacă sunteți jurnalist. 

 

În această secțiune 1.4 vă informăm cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră 

personale. În plus, în secțiunile 2 și 3 de mai jos puteți afla detalii cu privire la transferurile internaționale 

de date și la drepturile de care dvs. vă bucurați în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter 

personal. 

1.4.1 Categorii de date prelucrate și scopul activității de prelucrare a acestora 

Datele dumneavoastră, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 4 (denumite în continuare „Datele 

dvs.”) vor fi prelucrate exclusiv în următoarele scopuri: 

 

 informare și consiliere în toate aspectele legate de formarea societăților comerciale; 

 informații privind aspectele legate de măsurile de protecție comercială și de activitățile 

desfășurate de noi; 

 organizarea și derularea de evenimente de informare sau cu caracter vocațional și educațional 

(inclusiv transmiterea invitațiilor, pregătirea fotografiilor participanților, întocmirea listelor de 

prezență și a proceselor verbale, precum și managementul integral al respectivului curs); 

 furnizarea de informații, prin intermediul comunicărilor - prin newsletter-ul propriu și prin alte 

publicații; 

 administrarea subvențiilor și granturilor; 

 alte activități corelate direct cu managementul fondatorilor și părților interesate, precum și cu 

gestionarea propriilor noastre evenimente; 

 organizarea și derularea conferințelor de presă și administrarea contactelor din sfera mass-

media; 

 acțiuni de informare și comunicare și 

 în măsura în care vizitați sediul nostru, în scopul protejării proprietății și pentru reducerea 

riscului de amenințări și a cazurilor relevante de încălcare a regulilor care pot face obiectul unei 

urmăriri penale. 

 

Datele dvs. vor fi furnizate fie direct de dvs. (în special prin comunicarea prin e-mailuri sau prin alte 

mijloace de comunicare), fie prin colectarea de către noi înșine a acestor informații, de exemplu în cadrul 

sesiunilor de consiliere sau pe parcursul evenimentelor organizate. 

 

În cazurile în care vă solicităm să ne furnizați datele dvs. personale, aceasta va reprezenta, în general, 

alegerea dvs. pe bază voluntară. Este important de reținut faptul că diverse procese de administrare a 

fondatorilor, de reprezentare a intereselor și de gestionare a intereselor, informațiilor și a 

evenimentelor, inclusiv procesele de comunicare internă și externă în acest sens, pot fi întârziate sau 

chiar imposibile în cazul în care refuzați să transmiteți datele dvs. cu caracter personal. În cazul în care 

furnizarea datelor dvs. este obligatorie din punct de vedere legal în anumite cazuri, vom preciza separat 

acest aspect. 

1.4.2 Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate doar ca urmare a: 

 



Declarație de confidențialitate  Pagina 10 din 25 

 necesității respectării obligațiilor juridice de care suntem condiționați în special în conformitate 

cu Legea camerelor de comerț („WKG”) din anul 1998, respectiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c din 

Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”); 

 interesului nostru legitim major, stabilit în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general 

privind protecția datelor („RGPD”), care constă în menținerea sustenabilă și eficientă a modului 

de gestionare a fondatorilor și a management-ului evenimentelor, precum și a comunicării 

interne și externe în cazul oricăror aspecte semnificative în acest sens, inclusiv în cazul acțiunilor 

de informare și comunicare; 

 în cazuri individuale: consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor personale în scopurile 

specificate (art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a din Regulamentul general privind protecția 

datelor („RGPD”). 

1.4.3 Transferării datelor dvs. cu caracter personal care fac obiectul prelucrării 

În măsura în care este necesar în sensul aspectelor menționate anterior, vom trimite datele dvs. cu 

caracter personal următorilor destinatari: 

 

 organizațiilor din comunitatea întreprinderilor comerciale; 

 membrilor din Camera Economică (Wirtschaftskammer), respectiv fondatorilor; 

 altor părți interesate (inclusiv asociațiile de cercetare, de afaceri și de cooperare); 

 instanțelor și autorităților administrative competente; 

 organismelor de drept public - în îndeplinirea îndatoririlor care le revin (de ex. organismul de 

asigurări sociale, organizațiile care reprezintă interesele diverselor categorii etc.); 

 persoanelor care desfășoară activități de consultanță juridică și de sprijin (de ex. avocați, notari 

publici, contabilii profesioniști și consultanții fiscali); 

 instituțiilor monetare și de credit; 

 părților contractante, în vederea furnizării de servicii; 

 tuturor celor interesați de datele fondatorilor, cu consimțământul dat de dumneavoastră, în 

calitate de fondator, cu excepția cazului în care acestea au fost deja făcute publice în mod legal 

sau când ele servesc la dezvoltarea afacerilor; 

 instituțiilor responsabile de ocuparea forței de muncă (AMS) - pentru managementul măsurilor 

de promovare instituite; 

 partenerilor de cooperare în materie de evenimente și acțiuni de formare profesională; 

 WKO Inhouse GmbH și 

 furnizorilor externi de servicii informatice. 

1.4.4 Perioada de păstrare a datelor 

Datele dvs. vor fi stocate de noi doar până la sfârșitul raportului de informare sau de asistență, adică 

pentru atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile ce ne revin din punct de vedere legal, 

în special în temeiul prevederilor Legii camerelor de comerț (WKG), respectiv până în momentul încetării 

garanției, asigurării sau perioadei limitate de păstrare sau de prescripție, în cazul cărora datele amintite 

sunt necesare pentru a servi ca dovezi justificative. 
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1.5 Furnizorii și beneficiarii de servicii, angajații și reprezentanții oficiali ai 

acestora 

Ca parte a activităților noastre, colaborăm cu companii și persoane care ne oferă diverse servicii (acestea 

includ servicii, livrări de bunuri sau sponsorizări; „furnizori de servicii”). Pe de altă parte, acționăm și în 

calitate de furnizori de servicii în contextul activităților noastre și, prin urmare, oferim servicii atât 

persoanelor fizice, cât și celor juridice („beneficiari de servicii”). Prezenta informare are aplicabilitate în 

cazul dvs. - în calitate de beneficiar sau de furnizor de servicii, respectiv de angajat sau reprezentant 

oficial. 

 

În această secțiune 1.5 vă informăm cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu 

caracter personal. În plus, în secțiunile 2 și 3 de mai jos puteți afla detalii cu privire la transferurile 

internaționale de date și la drepturile de care dvs. vă bucurați în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu 

caracter personal. 

1.5.1 Categorii de date prelucrate și scopul activității de prelucrare a acestora 

Datele dumneavoastră, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 5 (denumite în continuare „Datele 

dvs.”) vor fi prelucrate exclusiv în următoarele scopuri: 

 

 exercitarea atribuțiilor ce ne revin în temeiul Legii 1998 a camerelor de comerț („WKG”) și în 

special în contextul rolului de reprezentare a intereselor și de consiliere a propriilor membri; 

 organizarea și derularea evenimentelor de informare sau a celor cu caracter vocațional și 

educațional; 

 furnizarea de informații, prin intermediul comunicărilor - prin newsletter-ul propriu și prin alte 

publicații; 

 alte activități corelate direct cu managementul membrilor, fondatorilor și părților interesate, 

precum și cu gestionarea propriilor noastre evenimente și acțiuni de informare și comunicare; 

 furnizarea de materiale de lucru și asigurarea unei infrastructuri în vederea garantării unor 

activități operaționale și a unor fluxuri interne de lucru extrem de eficiente. 

 

Datele dvs. vor fi furnizate fie direct de dvs. (în special prin comunicarea prin e-mailuri sau prin alte 

mijloace de comunicare), fie prin colectarea de către noi înșine a acestor informații, de exemplu pe 

parcursul evenimentelor organizate sau în contextul serviciilor prestate de noi. 

 

În cazurile în care vă solicităm să ne furnizați datele dvs. personale, aceasta va reprezenta, în general, 

alegerea dvs. pe bază voluntară. Cu toate acestea, performanța ar putea fi întârziată sau, în unele cazuri, 

chiar imposibilă, în cazul în care refuzați să ne furnizați datele solicitate. În cazul în care furnizarea 

datelor dvs. este obligatorie din punct de vedere legal în anumite cazuri, vom preciza separat acest 

aspect. 

1.5.2 Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate ca urmare a: 

 

 necesității respectării obligațiilor juridice de care suntem condiționați în special în conformitate 

cu Legea camerelor de comerț („WKG”) din anul 1998, respectiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c din 

Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”); 
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 interesului nostru legitim major, stabilit în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general 

privind protecția datelor („RGPD”), care constă în exercitarea sustenabilă și eficientă a atribuțiilor 

ce ne revin în contextul activităților de management, consiliere și consultanță; 

 în cazuri individuale: consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor personale în scopurile 

specificate (art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a din Regulamentul general privind protecția 

datelor („RGPD”). 

1.5.3 Transferării datelor dvs. cu caracter personal care fac obiectul prelucrării 

În măsura în care este necesar în sensul aspectelor menționate anterior, vom trimite datele dvs. cu 

caracter personal următorilor destinatari: 

 

 instituțiilor monetare și de credit; 

 părților contractante, în vederea furnizării de servicii; 

 băncilor implicate în supravegherea sistemelor de plăți; 

 reprezentanților legali - în cazul tranzacțiilor; 

 contabililor profesioniști și consultanților fiscali, pentru servicii de contabilitate; 

 instanțelor judecătorești și autorităților competente; 

 companiilor de colectare a datoriilor (în străinătate, prin urmare, doar în cazul în care datoria 

trebuie colectată în altă țară); 

 cesionarilor, societăților specializate în factoring, societăților de asigurări, birourilor de credit, 

asociațiilor de protecție a creditorilor - care acționează în calitate de reprezentanți ai creditorilor; 

 partenerilor contractuali care contribuie efectiv sau care trebuie să contribuie la procesul de 

livrare sau un anumit serviciu; 

 societăților de asigurări, cu ocazia încheierii unui contract de asigurare pentru un caz, un serviciu 

sau un eveniment (de exemplu, asigurarea de răspundere civilă); 

 oficiului federal pentru statistică „Statistik Österreich” pentru întocmirea statisticilor statutare 

(oficiale); 

 WKO Inhouse GmbH și 

 furnizorilor externi de servicii informatice. 

1.5.4 Perioada de păstrare a datelor 

În general, datele dvs. vor fi stocate de noi până la sfârșitul raportului comercial, adică pentru atâta timp 

cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile ce ne revin din punct de vedere legal, în special în 

temeiul prevederilor Legii camerelor de comerț (WKG), respectiv până în momentul încetării garanției, 

asigurării sau perioadei limitate de păstrare sau de prescripție, în cazul cărora datele amintite sunt 

necesare pentru a servi ca dovezi justificative. 

 

1.6 Factorii politici de decizie și părțile interesate 

În contextul îndeplinirii îndatoririlor noastre ce ne revin în temeiul Legii 1998 a camerelor de comerț 

(„WKG”), în special în ceea ce privește reprezentarea intereselor și în legătură cu evenimente organizate 

de noi, procesăm date personale despre dvs. în calitate de factor politic decizional, de membru al unui 

minister, guvern de stat sau altă autoritate, de reprezentant al lucrătorilor (de exemplu, angajați ai 

camerei de comerț sau sindicaliști), consumatori sau companii. 
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În această secțiune 1.6 vă informăm cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu 

caracter personal. În plus, în secțiunile 2 și 3 de mai jos puteți afla detalii cu privire la transferurile 

internaționale de date și la drepturile de care dvs. vă bucurați în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu 

caracter personal. 

1.6.1 Categorii de date prelucrate și scopul activității de prelucrare a acestora 

Datele dumneavoastră, astfel cum sunt acestea enumerate în Anexa 6 (denumite în continuare „Datele 

dvs.”) vor fi prelucrate exclusiv în următoarele scopuri: 

 

 exercitarea atribuțiilor ce ne revin în temeiul Legii camerelor de comerț („WKG”) și în special în 

contextul rolului de reprezentare a intereselor propriilor membri, respectiv în măsura în care 

datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către o agenție specializată, dar nu în ultimul 

rând în cazul negocierilor și încheierii contractelor colective; 

 trimiterea invitațiilor la un eveniment și derularea acestuia; 

 trimiterea newsletter-ului nostru, precum și a informațiilor și publicațiilor de gen. 

 

Datele dvs. vor fi furnizate fie direct de dvs. (în special prin comunicarea prin e-mailuri sau prin alte 

mijloace de comunicare), fie prin colectarea de către noi înșine a acestor informații, de exemplu în timpul 

desfășurării activităților legate de evenimentele organizate. 

 

În cazurile în care vă solicităm să ne furnizați datele dvs. personale, aceasta va reprezenta, în general, 

alegerea dvs. pe bază voluntară. Cu toate acestea, este posibil ca anumite procese, cum ar fi trimiterea 

buletinului nostru de știri (newsletter-ului), ar putea fi întârziate sau, în unele cazuri, chiar imposibile, 

dacă refuzați să ne furnizați datele solicitate. În cazul în care furnizarea datelor dvs. este obligatorie din 

punct de vedere legal în anumite cazuri, vom preciza separat acest aspect. 

1.6.2 Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate doar ca urmare a: 

 

 necesității respectării obligațiilor juridice de care suntem condiționați în special în conformitate 

cu Legea camerelor de comerț („WKG”), respectiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul 

general privind protecția datelor; 

 interesului nostru legitim major, stabilit în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general 

privind protecția datelor („RGPD”), care constă în exercitarea sustenabilă și eficientă a atribuțiilor 

ce ne revin în contextul activităților de informare; 

 în cazuri individuale: consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor personale în scopurile 

specificate (art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a din Regulamentul general privind protecția 

datelor („RGPD”). 

1.6.3 Transferării datelor dvs. cu caracter personal care fac obiectul prelucrării 

În măsura în care este necesar în sensul aspectelor menționate anterior, vom trimite datele dvs. cu 

caracter personal următorilor destinatari: 

 

 organizațiilor din comunitatea întreprinderilor comerciale; 

 altor părți interesate (inclusiv asociațiile de cercetare, de afaceri și de cooperare); 

 WKO Inhouse GmbH și 
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 furnizorilor externi de servicii informatice. 

1.6.4 Perioada de păstrare a datelor 

În general, datele dvs. vor fi stocate de noi doar pe durata desfășurării activități dvs. profesionale, adică 

pentru atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile ce ne revin din punct de vedere legal, 

în special în temeiul prevederilor Legii camerelor de comerț (WKG), respectiv până în momentul încetării 

perioadei limitate de păstrare sau până la soluționarea litigiilor rezultate, în cazul cărora datele amintite 

sunt necesare pentru a servi ca dovezi justificative. 

 

1.7 Utilizatorii paginii noastre de internet 

În cazul în care vizitați o pagină de internet administrată de noi, este important să rețineți că vom 

prelucra unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați odată cu 

accesarea site-ului. 

 

În această secțiune 1.7 vă informăm cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu 

caracter personal. În plus, în secțiunile 2 și 3 de mai jos puteți afla detalii cu privire la transferurile 

internaționale de date și la drepturile de care dvs. vă bucurați în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu 

caracter personal. 

1.7.1 Categorii de date prelucrate și scopul activității de prelucrare a acestora 

Ca parte a vizitei dvs. pe această pagină de internet, subliniem că vom colecta automat următoarele 

informații personale despre dvs.: 

 

 data și ora accesării site-ului nostru; 

 adresa IP; 

 denumirea, limba și versiunea browser-ului dvs.; 

 site-ul (URL-ul) pe care l-ați vizitat înainte de a accesa acest site; 

 anumite cookie-uri (consultați secțiunea 1.7.5 de mai jos)  

 solicitarea (denumirea fișierului solicitat) 

 sistemul de operare utilizat 

 Rezoluția ecranului 

 Activarea limbajului JavaScript 

 Profunzimea culorii 

 

Totodată, vă vom solicita să introduceți pe site-ul nostru și diverse date cu caracter personal, cum ar fi 

numele dvs. și adresa de e-mail - toate acestea, însă, cu scopul de a vă putea oferi anumite servicii. 

 

Nu există nicio obligație de a dezvălui datele pe care vi le solicităm pe site-ul nostru. Totuși, refuzul dvs. 

în acest sens va face imposibilă utilizarea în întregime a tuturor funcțiilor specifice site-ului nostru web. 

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate doar în următoarele scopuri: 

 

 pentru a vă pune la dispoziție acest site web și pentru a-l putea optimiza și dezvolta în 

continuare; 

 pentru a putea întocmi statistici de utilizare; 
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 pentru a putea identifica, preveni și investiga întocmai orice atacuri care vizează direct site-ul 

nostru 

1.7.2 Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate doar ca urmare a: 

 

 necesității respectării obligațiilor juridice de care suntem condiționați în special în conformitate 

cu Legea camerelor de comerț („WKG”) din anul 1998, respectiv în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c din 

Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”), dar și în contextul 

 interesului nostru legitim major, stabilit în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general 

privind protecția datelor („RGPD”), care constă în exercitarea sustenabilă și eficientă a atribuțiilor 

ce ne revin în vederea realizării unui site web intuitiv, ușor de utilizat și protejat împotriva 

atacurilor cibernetice. 

1.7.3 Transferării datelor dvs. cu caracter personal care fac obiectul prelucrării 

În măsura în care este necesar în sensul aspectelor menționate anterior, vom trimite datele dvs. cu 

caracter personal următorilor destinatari: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 

 furnizorilor externi de servicii informatice 

1.7.4 Perioada de păstrare a datelor 

În general, datele dumneavoastră vor fi păstrate timp de trei luni. O stocare pe termen mai îndelungat a 

datelor se impune doar dacă este imperios necesar, cu precădere pentru a putea investiga orice atacuri 

raportate pe site-ul nostru și, în plus, doar până la expirarea oricărei perioade de prescripție aplicabile, a 

perioadei legale de păstrare a acestora sau a oricărui litigiu în care datele vizate sunt necesare cu rol de 

dovadă sau probă. De asemenea, atât timp cât contul dumneavoastră există și este utilizat, vor fi stocate 

acele date care sunt necesare în vederea generării contului dvs. de utilizator, respectiv pentru serviciile 

de bază legate de managementul utilizatorilor. 

1.7.5 Cookie-uri 

Site-ul nostru utilizează așa-numitele cookie-uri. Un modul cookie este un fișier mic amplasat în 

computerul dumneavoastră și care facilitează funcțiile paginii web vizitate. Modulele cookie sunt utilizate 

în general pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului prin funcții adiționale pentru o pagină web. De 

exemplu, acestea pot fi utilizate pentru a vă facilita modul de navigare pe un site web, pentru a vă permite 

să continuați să utilizați un site web pe care l-ați vizitat deja și/sau pentru a vă reaminti preferințele și 

setările dvs. atunci când reveniți în respectivul site. Cookie-urile nu pot accesa, citi sau modifica alte date 

din computerul pe care îl utilizați. 

 

Majoritatea cookie-urilor de pe site-ul nostru poartă denumirea de cookie-uri de sesiune (session 

cookies). Acestea vor fi șterse automat atunci când nu mai doriți să navigați pe site-ul nostru web. În plus, 

folosim și cookie-uri persistente, care rămân pe hard disk-ul dumneavoastră și după finalizarea sesiunii. 

Acestea pot fi șterse manual din browser-ul dumneavoastră. Acest tip de cookie-uri este utilizat pentru a 

vă recunoaște ca utilizator în cazul unei noi accesări a respectivei pagini web. 
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Dacă doriți să controlați cookie-urile din computerul utilizat, puteți alege setările pentru browser, în 

special cu scopul de a fi notificat întocmai în momentul în care un site web dorește să salveze modulele 

cookie. De asemenea, puteți inclusiv să blocați sau să ștergeți cookie-urile care au fost deja salvate pe 

computerul utilizat de dumneavoastră. Dacă doriți să aflați mai multe detalii cu privire la modul în care 

puteți configura toate aceste etape, utilizați funcția „Ajutor” - disponibilă chiar în browser-ul 

dumneavoastră. Pentru o gestionare ușor accesibilă utilizatorilor, folosim și un așa-numit „instrument de 

administrare a cookie-urilor”, care face și mai facilă administrarea și configurarea acestora. Este 

important să rețineți că blocarea sau ștergerea modulelor cookie poate afecta experiența dumneavoastră 

în mediul online și vă poate împiedica să utilizați în totalitate acest site web. 

 

Pe acest site, mijloacele de comunicare „sociale” sunt integrate cu ajutorul simbolurilor pasive (=icons). 

Spre deosebire de plug-in-urile active, care se dovedesc a fi extrem de utile pentru a transfera automat 

datele către o anumită rețea socială, aceste pictograme (icons) nu transferă practic către astfel de rețele 

sociale (cum ar fi Facebook, Twitter) absolut nicio informație referitoare la comportamentul utilizatorilor 

individuali atunci când navighează pe internet. 

 

Dacă doriți să utilizați funcția de partajare (share), se deschide o opțiune în care sunt disponibile 

pictogramele aferente mijloacelor de comunicare „sociale” existente. Deschiderea acestei opțiuni nu 

generează nicidecum un alt transfer suplimentar de date. Doar atunci când faceți clic pe pictogramele 

vizate vor fi transmise în contul dumneavoastră personal informațiile pe care doriți să le partajați. Prin 

conectarea la rețeaua socială respectivă decideți practic, implicit, că respectivele date de comunicare 

socială pot fi colectate. Identificarea datelor specifice colectate depinde direct de politica de 

confidențialitate a rețelelor sociale respective. 

 

Site-ul nostru utilizează plug-in-uri de pe pagina YouTube operată de Google. Operatorul acestor pagini 

este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. Când vizitați una dintre paginile noastre 

prevăzută cu plug-in de YouTube, se va stabili o conexiune cu serverele YouTube de îndată ce începeți să 

redați un videoclip. Serverul YouTube va fi informat în acest fel cu privire la paginile noastre pe care 

dumneavoastră ați navigat. 

 

În cazul în care v-ați conectat la YouTube din contul dvs. deja creat, YouTube vă permite implicit să 

asociați comportamentul dvs. ca utilizator individual direct cu profilul dvs. personal. Puteți preveni acest 

lucru deconectându-vă din contul personal de YouTube. Pentru mai multe informații referitoare la modul 

de administrare a datelor utilizatorului, consultați politica de confidențialitate a YouTube accesând: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

Acest site web utilizează produsul Google Maps aparținând Google LLC. Prin utilizarea acestui site web, 

sunteți implicit de acord cu prelucrarea și utilizarea datelor colectate în mod automatizat atât de către 

Google LLC, cât și de către agenții săi și de diverse terțe părți. 

 

Condițiile de utilizare în cazul serviciului de hărți Google Maps sunt disponibile în documentul „Termeni și 

condiții - Google Maps” accesând https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Urmărire online 

Unele dintre datele colectate odată cu vizitarea de către dumneavoastră a acestui site web sunt utilizate 

pentru evaluarea statistică a accesibilității propriului site, fiind transmise furnizorului nostru de servicii 

statistice - compania Webtrekk GmbH. 

 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html


Declarație de confidențialitate  Pagina 17 din 25 

Următoarele date sunt colectate ca parte a vizitei dumneavoastră, respectiv prin intermediul unui pixel 

integrat pe fiecare site web în parte: 

 

 solicitarea (denumirea fișierului solicitat) 

 Tipul și versiunea browser-ului utilizat (de ex.: Internet Explorer 11.0) 

 Limba de utilizare a browser-ului (de ex.: engleză) 

 Sistemul de operare utilizat (de ex.: Windows Vista) 

 Rezoluția internă a ferestrei de browser web 

 Rezoluția ecranului 

 Activarea limbajului JavaScript 

 Java activ/inactiv 

 Cookie-uri active/inactive 

 Profunzimea culorii 

 Referrer-URL (pagina accesată anterior) 

 Adresa IP - va fi ștearsă imediat 

 Ora accesării paginii 

 Clic-urile efectuate 

 

Totodată, site-ul nostru utilizează și funcții ale serviciului de analiză web - este vorba despre Google 

Analytics, oferit de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA („Google”) - 

pentru a obține date complete despre evoluția site-ului. Google Analytics utilizează module cookie pentru 

a ne ajuta să analizăm modul în care utilizați acest site web.  

Informațiile generate prin intermediul acestui tip de cookie-uri cu privire la utilizarea acestui site web 

(inclusiv adresa dvs. IP, dar și adresele URL ale paginilor web accesate și atributele site-ului) sunt 

transmise către serverele Google din SUA și stocate acolo în mod corespunzător. Nu vom stoca sub nicio 

formă datele dvs. colectate în legătură cu Google Analytics. 

Site-ul nostru utilizează și oferă posibilitatea de anonimizare a adresei IP, astfel cum este această 

facilitate furnizată de către Google Analytics. Prin urmare, adresa dvs. IP va fi scurtată / complet 

anonimizată de către Google, de îndată ce aceasta este recepționată de către compania amintită. La 

cererea noastră, Google va utiliza aceste informații doar în numele nostru și doar cu scopul de a evalua 

ca atare modul în care site-ul nostru web este utilizat, precum și pentru a corobora rapoartele privind 

activitatea site-ului și pentru a ne furniza alte servicii conexe legate de activitatea site-ului și de utilizarea 

internetului. Adresa dvs. IP furnizată de Google Analytics din browser-ul pe care îl utilizați nu va fi 

asociată de către Google cu diverse alte date. 

În calitate de utilizator aveți posibilitatea de a preveni colectarea datelor dvs. de către Google Analytics pe 

acest site web. În acest sens, va trebui să accesați „Instrumentul de gestionare a cookie-urilor” (urmând 

linkul „Setări cookie-uri” din partea de jos a paginii) - (astfel se va configura în browser-ul 

dumneavoastră un cookie de tip Opt-Out, care va restricționa colectarea ulterioară a datelor dvs. în timp 

ce navigați pe acest site web). 

Pentru informații suplimentare cu privire la Termenii și Condițiile Google și la Politica de Confidențialitate 

a companiei Google, vă rugăm să vizitați http://www.google.com/analytics/terms/de.html sau 

https://www.google.at/intl/at/policies/. 

 

 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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2 Transferurile internaționale de date 

Unii dintre beneficiarii indicați în rândurile de mai sus se pot afla la un anumit moment dat în afara 

Austriei sau pot prelucra datele dvs. personale din respectiva locație. Gradul de protecție a datelor pe 

care îl oferă alte țări poate să fie diferit de cel al Austriei. Nu în ultimul rând, dorim să subliniem faptul că 

datele dvs. cu caracter personal vor fi transferate numai în țările în cazul cărora s-a stabilit de către 

Comisia Europeană că garantează un nivel adecvat de protecție sau ne obligăm să luăm toate măsurile 

corespunzătoare pentru a putea asigura toți beneficiarii că le este oferit un nivel adecvat de protecție în 

cazul datelor furnizate. În acest sens vor avea aplicabilitate clauzele contractuale standard (2010/87/CE 

și/sau 2004/915/CE). Orice acorduri încheiate în acest sens sunt disponibile la cerere (pentru detalii, vă 

recomandăm să parcurgeți punctul 4 de mai jos). 

 

 

3 Drepturile dvs. în legătură cu datele cu caracter personal 

În conformitate cu legea aplicabilă, sunteți îndreptățit, printre altele (în temeiul legislației aplicabile): (i) 

să verificați dacă și ce informații personale deținem despre dvs. și să obțineți copii fidele ale tuturor 

acestor informații; (ii) să le corectați, să le completați sau să le ștergeți (iii) să ne solicitați să 

restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale, (iv) în anumite circumstanțe, să vă opuneți prelucrării 

datelor dvs. personale sau dezvăluirii oricăror informații care ar putea fi utilizate pentru prelucrarea 

datelor dvs. cu caracter personal - prelucrate în mod incorect sau necorespunzător; (v) să solicitați 

transferabilitatea datelor; (vi) să cunoașteți identitatea terților cărora le sunt transmise datele dvs. cu 

caracter personal; și (vii) să depuneți o plângere în nume propriu la autoritatea competentă de protecție a 

datelor, în cazul în care considerați că a avut loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal. 

 

 

4 Datele noastre de contact 

În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă 

rugăm să nu ezitați să ne contactați la datele de contact menționate în Anexa 7. 
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Anexa 1: Date cu caracter personal prelucrate de către membrii și angajații 

sau reprezentanții oficiali ai acestora 
 

Membrii (inclusiv foștii membri) 
 Codul de membru 

 Datele referitoare la calitatea de membru (de ex. începutul calității de membru, clasificarea în 

grupuri specializate) 

 Nume 

 Formulă de adresare / Sex 

 Denumirea societății și numele companiei asociate 

 Titlu profesional 

 Naționalitate 

 Adrese 

 Numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail, precum și orice alte informații necesare în 

adresare, care rezultă din tehnicile moderne de comunicare 

 Datele din Registrul Comercial și alte date referitoare la autorizații 

 Informațiile despre societate, în special datele care au devenit cunoscute în temeiul § 70 alin. 3 

din Legea camerelor de comerț (WKG) 

 Datele din Registrul Comercial 

 Distincții 

 Date publice prind falimentul 

 Date privind tarifele, contribuțiile, taxele de înregistrare și prestațiile speciale, inclusiv baza de 

calcul 

 Data nașterii 

 Agentul economic - domiciliul privat (dacă nu există nicio intrare în acest sens în Registrul 

Comerțului) 

 Coordonatele bancare 

 Datele cu privire la somații 

 Datele privind alegerile din cadrul camerei (de exemplu, termenele limită, eligibilitatea, 

nominalizarea, propunerile de vot) 

 Datele rezultate din comunicarea cu membrii 

 Datele structurilor specifice, necesare pentru administrarea plăților cu titlu de sprijin voluntar 

adresat membrilor sau persoanelor aflate în întreținerea acestora (de exemplu, venituri, cereri, 

performanțe, detalii bancare) 

 Numărul de identificare în scopuri de TVA 

 Limba utilizată în sfera corespondenței în afaceri 

 Datele colectate în legătură cu evenimente, întâlniri și oferte de formare ocupațională / acțiuni de 

formare profesională (de ex. listele de participanți) 

 Procesele-verbale ale negocierilor și ședințelor/întâlnirilor, precum și datele privind acțiunile de 

negocieri colective 

 Datele prelucrate în legătură cu cererile de finanțare 

 Datele privind calcularea și încasarea taxelor  

 Codul de identificare al companiei 

 Global Location Number (GLN) în cazul administrației publice 

 Numărul Wkoe 

 Cameră+Codul de membru 

 ID-uri interne utilizate în scopuri tehnice 
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Reprezentanții oficiali 
 Nume 

 Formulă de adresare / Sex 

 Denumirea societății și numele entității juridice asociate 

 Naționalitate 

 Adresă 

 Numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail, precum și orice alte informații necesare în 

adresare, care rezultă din tehnicile moderne de comunicare 

 Datele din Registrul Comercial și alte date referitoare la autorizații 

 Datele privind insolvabilitatea părții interesate în calitate de societate - pentru a verifica dacă 

persoana în cauză poate fi numită în calitate de administrator 

 Data nașterii 

 Date despre conducerea companiei (de exemplu, politicile de integritate și răspundere în 

contextul condițiilor impuse - în conformitate cu §§ 26-28 din Codul Comercial (GewO), de 

recunoaștere - în conformitate cu § 373a ff din Codul Comercial (GewO), poziția în cadrul 

companiei, data și domeniul de aplicare în contextul competenței generale de reprezentare) 

 Distincții 

 Limba utilizată în sfera corespondenței în afaceri 

 Datele din comunicarea cu reprezentanții oficiali 

 Datele colectate în legătură cu evenimente, întâlniri și oferte de formare ocupațională / acțiuni de 

formare profesională (de ex. listele de participanți) 

 Procesele-verbale ale negocierilor și ședințelor/întâlnirilor, precum și datele privind acțiunile de 

negocieri colective 

 Codul de identificare al companiei 

 Global Location Number (GLN) în cazul administrației publice 

 Numărul Wkoe 

 Cameră+Codul de membru 

 ID-uri interne utilizate în scopuri tehnice 

 

Angajații membrilor 
 Nume 

 Formulă de adresare / Sex 

 Denumirea companiei asociate 

 Funcția și natura sarcinilor încredințate în organizația respectivului membru 

 Numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail, precum și orice alte informații necesare în 

adresare, care rezultă din tehnicile moderne de comunicare 

 Limba utilizată în sfera corespondenței în afaceri 

 Alte date rezultate din comunicarea cu angajatul 

 Codul de identificare al companiei 

 Global Location Number (GLN) în cazul administrației publice 

 Numărul Wkoe 

 Cameră+Codul de membru 

 ID-uri interne utilizate în scopuri tehnice 

 Data nașterii 

 Naționalitate 

 Domiciliul 
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Anexa 2: Datele cu caracter personal prelucrate de către funcționarii și 

angajații organizațiilor din comunitatea întreprinderilor comerciale 
 

Funcționarii (inclusiv foștii funcționari ai) organizațiilor din comunitatea întreprinderilor 

comerciale 
 Numărul de ordine 

 Datele referitoare la calitatea de membru (de ex. cod de identificare ca membru, clasificarea în 

grupuri specializate) 

 Nume 

 Formulă de adresare / Sex 

 Denumirea societății și numele entității juridice asociate 

 Naționalitate 

 Adrese 

 Numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail, precum și orice alte informații necesare în 

adresare, care rezultă din tehnicile moderne de comunicare  

 Datele din Registrul Comercial și alte date referitoare la autorizații 

 Informațiile despre societate, în special datele care au devenit cunoscute în temeiul § 70 alin. 3 

din Legea camerelor de comerț (WKG) 

 Datele din Registrul Comercial 

 Distincții 

 Informațiile de securitate socială, în măsura în care acestea sunt relevante pentru calitatea de 

funcționar 

 Datele referitoare la pierderea funcției, în temeiul § 53 din Legea camerelor de comerț (WKG) 

 Datele de impozitare 

 Data nașterii 

 Coordonatele bancare 

 Datele cu privire la somații 

 Datele referitoare la dreptul de a vota, cu precădere excluderile generate de cazuri de insolvență 

- în temeiul §§ 73 din Legea camerelor de comerț (WKG) 

 Datele referitoare la contactele regulate cu funcționarul vizat 

 Datele funcționale 

 Datele privind cariera (în calitate de funcționar) 

 Indemnizații 

 Apartenența la un grup de alegători 

 Numărul de identificare în scopuri de TVA 

 Limba utilizată în sfera corespondenței în afaceri 

 Datele privind participarea la întâlniri, ședințe și evenimente (de exemplu, listele de participanți) 

 Date privind verificarea și autorizarea estimărilor bugetare convenite și întocmirea conturilor 

consolidate ale organismelor specializate reprezentative, precum și gestionarea aspectelor 

legate de acestea 

 Procesele-verbale ale negocierilor și ședințelor/întâlnirilor, precum și datele privind acțiunile de 

negocieri colective 

 Codul de identificare al companiei 

 Global Location Number (GLN) în cazul administrației publice 

 Numărul Wkoe 

 Cameră+Codul de membru 

 ID-uri interne utilizate în scopuri tehnice 

 Fotografie 
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Angajații organizațiilor din comunitatea întreprinderilor comerciale 
 Nume 

 Formulă de adresare / Sex 

 Denumirea organizațiilor asociate din comunitatea întreprinderilor comerciale 

 Funcția și natura sarcinilor încredințate în organizațiile din comunitatea întreprinderilor 

comerciale 

 Numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail, precum și orice alte informații necesare în 

adresare, care rezultă din tehnicile moderne de comunicare 

 Limba utilizată în sfera corespondenței în afaceri 

 Alte date rezultate din comunicarea cu angajatul 

 ID-uri interne utilizate în scopuri tehnice 

 Fotografie 

 

 

Anexa 3: Datele cu caracter personal prelucrate în cazul ucenicilor și 

persoanelor care susțin examene de masterat sau de autorizare pentru 

exercitarea profesiei 
 

 Nume 

 Formulă de adresare / Sex 

 Adresă 

 Numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail, precum și orice alte informații necesare în 

adresare, care rezultă din tehnicile moderne de comunicare 

 Datele privind asigurările sociale (numai în măsura în care există o obligație legală de a le 

prelucra, de exemplu în scopuri de facturare în raport cu o instituție de securitate socială) 

 Data și locul nașterii 

 Naționalitate 

 Domiciliul 

 Informații de natură profesională (de ex. numărul persoanei care efectuează stagii de ucenicie, 

responsabil comercial) 

 Taxa de cazare în internate (pentru ucenici) 

 Datele referitoare la programele de formare (de ex. datele din contractul de ucenicie, rezultatele 

obținute la examene, școlile absolvite etc.) 

 Datele referitoare la reprezentantul legal (de exemplu, nume, adresă, date de contact etc.) 

 Datele cu privire la formator (în cazul ucenicilor) 

 Datele cu privire la oferta de formare (în cazul ucenicilor) 

 Ajutoare pentru formare, pentru studenți și pentru elevi 

 

 

Anexa 4: Date cu caracter personal prelucrate în cazul fondatorilor, 

persoanelor interesate și jurnaliștilor 
 

Fondatori și persoane interesate 
 Numărul de ordine 

 Nume 

 Formulă de adresare / Sex 
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 Ocupația 

 Naționalitate 

 Adrese 

 Numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail, precum și orice alte informații necesare în 

adresare, care rezultă din tehnicile moderne de comunicare 

 Distincții 

 Data nașterii 

 Agentul economic - domiciliul privat (dacă nu există nicio intrare în acest sens în Registrul 

Comerțului) 

 Coordonatele bancare 

 Datele cu privire la somații 

 Datele rezultate din comunicarea cu fondatorii și persoanele interesate 

 Limba utilizată în sfera corespondenței în afaceri 

 Datele prelucrate în legătură cu cererile de finanțare 

 Datele colectate în legătură cu evenimente, întâlniri și oferte de formare ocupațională / acțiuni de 

formare profesională (de ex. listele de participanți și procesele-verbale întocmite în timpul 

ședințelor/întâlnirilor) 

 ID-uri interne utilizate în scopuri tehnice 

 Datele cu privire la îndrumare și consiliere (de ex. newsletter da/nu) 

 Datele provenite din înregistrări video 

 Datele privind participarea la cursuri, dacă este cazul (de exemplu, datele examenelor, datele 

referitoare la programele de formare) 

 Fotografii făcute cu ocazia evenimentelor 

 

Jurnaliști 
 Nume 

 Formulă de adresare / Sex 

 Numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail, precum și orice alte informații necesare în 

adresare, care rezultă din tehnicile moderne de comunicare 

 Apartenența 

 Corespondența și alte date rezultate din comunicarea dintre părți (de exemplu, invitații de 

participare / anularea participării) 

 Limba utilizată în sfera corespondenței în afaceri 

 Mențiuni referitoare la participarea la diverse evenimente și conferințe de presă  

 Date publicate de jurnaliști 

 ID-uri interne utilizate în scopuri tehnice 

 Datele provenite din înregistrări video 

 Fotografii făcute cu ocazia evenimentelor 

 

 

Anexa 5: Date cu caracter personal prelucrate de către furnizorii și 

beneficiarii de servicii, de angajații și reprezentanții oficiali ai acestora 
 

Furnizorii și beneficiarii de servicii 
 Numărul de ordine 

 Numele și denumirea 

 Formulă de adresare / Sex 

 Apartenența la o camera economică 
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 Codul de membru (în cazul apartenenței la o camera economică) 

 Adresă 

 Numerele de telefon și de fax și orice alte informații necesare în adresare, care rezultă din 

tehnicile moderne de comunicare (de ex. adresele de e-mail) 

 Data nașterii 

 Datele din Registrul Comercial 

 Datele referitoare la bonitate 

 Codul de blocare (de ex. blocarea contactelor, blocarea facturilor, blocarea înregistrărilor, 

blocarea plăților) 

 Atribuirea unei categorii specifice de beneficiari sau furnizori de servicii (inclusiv atribuirea la 

nivel regional etc.) 

 Numărul de identificare pentru scopuri ce vizează statistici oficiale, cum ar fi numărul de 

identificare în scopuri de TVA și codul Intrastat 

 Obiectul livrării sau al serviciului  

 Calificarea furnizorilor de servicii (de exemplu, experiența pedagogică a formatorilor care predau 

cursurile vizate) 

 Referințe / Alte autorități contractante 

 Datele cu privire la bonusuri, comisioane și altele asemenea 

 Persoana de contact la beneficiarul sau la furnizorul de servicii, cu scopul de a procesa întocmai 

respectiva livrare sau serviciu 

 Terțe părți implicate în furnizarea de servicii, inclusiv informații privind tipul de participare 

 Condițiile de livrare și de furnizare  

 Datele necesare pentru a asigura o livrare sau un serviciu și pentru a-l finanța în mod 

corespunzător 

 Datele privind datoria fiscală și calculul impozitului 

 Condițiile de finanțare și de plată 

 Coordonatele bancare 

 Numerele cardurilor de credit și societatea emitentă 

 Datele privind gestionarea creditului (de ex. calcularea limitelor de creditare, limita pentru 

efectuarea operațiunilor de schimb) 

 Informațiile cu privire la comportamentul de plată al persoanei vizate 

 Datele cu privire la somații / reclamații 

 Informațiile despre cont și datele din documentații 

 Eforturile depuse și beneficiile obținute 

 Tranzacțiile speciale (de exemplu, ajustări specifice pentru valori, efecte comerciale de încasat, 

plăți efectuate în avans, garanții bancare) 

 Datele necesare în vederea înregistrării activității la beneficiarul serviciului 

 Limba utilizată în sfera corespondenței, alte acorduri și coduri pentru schimburi de date 

 Alte date rezultate din comunicarea cu beneficiarul sau furnizorul de servicii 

 

Angajații și reprezentanții oficiali 
 Numărul de ordine 

 Nume 

 Formulă de adresare / Sex 

 Beneficiarul sau furnizorul de servicii aferent  

 Funcția beneficiarului sau furnizorului de servicii aferent 

 Numerele de telefon și de fax și orice alte informații necesare în adresare, care rezultă din 

tehnicile moderne de comunicare (de ex. adresele de e-mail) 
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 Limba utilizată în sfera corespondenței în afaceri 

 Natura competenței de reprezentare 

 Tranzacții procesate de către angajați / reprezentanți oficiali 

 Alte date rezultate din comunicarea cu angajatul / reprezentantul oficial 

 

 

Anexa 6: Datele cu caracter personal prelucrate în cazul factorilor politici 

de decizie și al părților interesate  
 Numărul de ordine 

 Nume 

 Formulă de adresare / Sex 

 Numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail, precum și orice alte informații necesare în 

adresare, care rezultă din tehnicile moderne de comunicare 

 Funcții sau atribuții îndeplinite 

 Convingerile politice / Partidul politic 

 Repartizarea la nivel organizațional 

 Participarea la evenimente  

 Procesul-verbal al audierii/convorbirii 

 Alte date rezultate din comunicarea cu partea vizată 

 Informații privind participarea la luarea de decizii pe plan politic și la procesele de natură politică  

 Informații cu privire la participarea la crearea normelor de muncă și a cadrului legislativ colectiv  

 Datele deja făcute publice chiar de către partea vizată (de ex. în cadrul interviurilor) 

 ID-uri interne utilizate în scopuri tehnice 

 

 

Anexa 7: Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor 
 

Wirtschaftskammer Österreich 

Ing. Florian Kössler 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Wien 

dsb@wko.at 

mailto:dsb@wko.at

