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I.

Definiții și câmp de aplicare

Termenii folosiți în cadrul prezentului document (denumit în continuare „Politica
privind protecția datelor personale ale Colaboratorilor”) precum „Date
personale” sau „Prelucrare” au sensul dat în glosarul de la Secțiunea VIII din
prezenta Politică sau, în lipsa acesteia, în Regulamentul General cu privire la
Protecția datelor (Regulamentul 2016/679 al Parlamentului european și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor fizice în ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, sau
„RGPD”) sau în reglementarea locală aplicabilă, dacă este cazul.
Politica privind protecția datelor personale ale Colaboratorilor se aplică datelor
personale ale persoanelor menționate mai jos:
 colaboratorii care lucrează pentru AccorInvest, inclusiv stagiarii și
practicanții;
 candidații la un post în cadrul AccorInvest;
 doar în Regatul Unit, lucrătorii interimari și angajații furnizorilor de servicii*;
și
 foștii colaboratori ai AccorInvest.
În sensul prezentului document, aceste persoane sunt denumite fără deosebire
„Colaboratorii”.
Politica privind protecția datelor personale ale Colaboratorilor nu se aplică nici
clienților AccorInvest, nici furnizorilor, acționarilor, vizitatorilor și altor terți, care
pot să ia la cunoștință Politica privind Protecția datelor.
Politica privind protecția datelor personale ale Colaboratorilor se referă la toate
activitățile AccorInvest, indiferent dacă sunt activități de exploatare hotelieră sau
activități de gestionare a activelor și de asistență.
Politica privind protecția datelor personale ale Colaboratorilor descrie modul în
care AccorInvest colectează și utilizează Datele dumneavoastră Personale,
conform reglementării aplicabile cu privire la protecția datelor personale, în cadrul
relației dumneavoastră de muncă cu AccorInvest și după această relație.
Politica privind protecția datelor personale ale Colaboratorilor poate fi actualizată
de către AccorInvest în orice moment. De asemenea, este posibil ca persoanele
vizate să fie informate, cu privire la o prelucrare a datelor dumneavoastră
Personale, prin intermediul altor suporturi de informare decât prezenta Politică.
*Prelucrările de date personale ale lucrătorilor interimari și ale angajaților furnizorilor de servicii,
în alte țări decât Regatul Unit, fac obiectul informării din Politica privind Protecția datelor

2

AccorInvest – Politica privind protecția datelor personale ale Colaboratorilor

II.

Principiile aplicabile Prelucrărilor de
date personale

AccorInvest se angajează să respecte toate legile și reglementările aplicabile
Prelucrărilor de date personale. În acest context, AccorInvest se angajează să
aplice principiile următoare:



Colectarea în scopuri definite - legalitatea Prelucrării
Datele personale sunt colectate și prelucrate doar în scopurile descrise în
Secțiunea IV din prezenta Politică.
Prelucrarea acestora îndeplinește condițiile de legalitate așa cum sunt
definite de RGPD în Art.6 alin1 (în special cu consimțământul persoanei,
pentru executarea unui contract , în scopul îndeplinirii unei obligații legale
sau pentru urmărirea unui interes legitim) și legislației subsecvente .



Minimizarea datelor colectate și durata de stocare a acestora
Doar datele adecvate, pertinente și limitate la ceea ce este necesar în
scopurile descrise în Secțiunea IV sunt colectate de la persoana vizată.
Datele vor fi păstrate doar pe durata necesară prelucrării în scopurile
declarate și în acord cu reglementările naționale și europene subsecvente .



Securizarea datelor
AccorInvest are implementate măsuri tehnice și organizatorice menite să
protejeze drepturile persoanelor vizate și datele personale prelucrate
împotriva oricăror distrugeri, pierderi, alterări, divulgări sau utilizări
neautorizate.
în cadrul AccorIvest se realizează ,în mod periodic ,la toate nivelele
organizației prelucrarea periodica a salariaților, în legătură cu principiile ce
stau la baza protecției datelor.
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III.

Datele personale colectate

AccorInvest colectează și prelucrează, în calitate de Operator, diferite categorii de
Date personale ale Colaboratorilor.

Astfel, datele colectate pot fi:


















date de identificare (de ex., numele, prenumele, data și locul nașterii,
fotografii) și date de contact (de ex., adresa poștală, e-mail, numărul de
telefon);
informații sociale (de ex., codul numeric personal, permisul de muncă,
informațiile referitoare la o invaliditate);
informații legate de pensie sau referitoare la nivelul de contribuție la
asigurările sociale;
informații referitoare la situația familială (de ex., starea civilă, numele,
prenumele și data nașterii soțului/soției, partenerei/partenerului, copiilor);
informații privind educația și cariera (de ex., diplomele, curriculum vitae,
gestionarea carierei, evaluările anuale);
informații referitoare la pregătirea profesională (de ex., contractul de
muncă, numărul de identificare, informațiile cu privire la funcții, programul
de lucru, absențele, concediile plătite, formările);
informații de natură disciplinară;
informații de ordin economic și financiar (de ex., situația fiscală, salariul,
gradul, elementele de remunerare, cotizațiile la casa de pensii, datele
bancare);
date referitoare la utilizarea sistemului de informatic al AccorInvest (de ex.,
adresa IP, datele de conectare);
date de geolocație (de ex., informațiile cu privire la deplasări);
date înregistrate de sistemul de supraveghere video și de sistemul de
control al accesului în punctele de lucru;
date colectate de la firme specializate de recrutare a forței de muncă (CV);
copia permisului de conducere, în cazul în care trebuie să utilizați un vehicul
în îndeplinirea funcțiilor dumneavoastră;
orice altă date personale obținut în cadrul relației de muncă sau comunicată
de către Colaborator în cadrul candidaturii sale.
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De asemenea, AccorInvest poate colecta în anumite situații excepționale, anumite
date cu caracter personal sensibile, cum ar fi informațiile care țin de originea
rasială sau etnică, de apartenența sindicală, date biometrice, date privind
convingerile religioase*, date medicale sau orientarea sexuală ale unei persoane
fizice, cazier judiciar .
Atunci când este cazul, AccorInvest se asigură că este îndeplinită cel puțin una
dintre condițiile care permit Prelucrarea acestora, de exemplu:







Colaboratorul și-a dat consimțământul expres;
Prelucrarea este necesară în scopuri de îndeplinire a obligațiilor și de
exercitare a drepturilor proprii AccorInvest sau ale Colaboratorului în
materie de dreptul muncii, de securitatea muncii și protecția socială;
Informațiile sunt făcute publice de către Colaborator în mod voluntar ;
Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
unui drept în justiție; sau
Prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă sau de
medicina muncii, de evaluare a capacității de muncă a Colaboratorului, de
diagnosticare medicală, de asistență medicală sau socială, sau de
gestionare a sistemelor și serviciilor de îngrijire medicală sau de protecție
socială.

*Cu respectarea reglementărilor locale aplicabile
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IV.

Scopurile și temeiul legal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri
definite, specifice și legitime.
Prelucrările de date sunt necesare pentru ca AccorInvest să-și îndeplinească
scopurile următoare:

Temeiul legal pentru
prelucrare

Scopurile prelucrării
Respectarea
exemplu:

legislației

aplicabile.

De

Prelucrare necesară pentru a
se conforma unei obligații
AccorInvest legale.

- respectarea
obligațiilor
referitoare la:
- concediile medicale, de maternitate și
de paternitate;
- programul de lucru;
- accidentele de muncă/traseu;
- gestionarea handicapului;
- diversitate;
- gestionarea salarizării: calculul salarial și
stabilirea
altor
beneficii
ce
revin
salariatului în baza contractului de muncă;
- recalcularea venitului anual și orice altă
ajustare a salariului, plata primelor anuale
și gestionarea pensiilor;
- reținerile la sursă a impozitului pe venit și
a cotizației la asigurările sociale;
- gestionarea dosarelor în materie de
conformitate și de etică.

Răspuns la solicitările emise de organele
Prelucrare necesară pentru a
de control ,poliție ,autorități judiciare sau
se conforma unei obligații
administrative. În cazul unui control sau în
legale.
scopul derulării unei anchete, în condițiile
stabilite prin dispozițiile legale aplicabile.
Aplicarea de sancțiuni disciplinare conform Prelucrare necesară pentru
legii aplicabile.
executarea contractului în care
Colaboratorul este parte.
Autorizarea AccorInvest de a-și reprezenta Prelucrare necesară pentru
interesele în justiție sau a unui tribunal urmărirea interesului legitim al
arbitral sau unui mediator, în cadrul unor AccorInvest,
constând
în
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acțiuni, anchete disciplinare,a unui audit sau în protejarea
drepturilor
cazul unei investigații interne sau externe.
intereselor acestora.
Recrutarea, verificarea
calificărilor și
integrarea
Colaboratorilor.
Datele
personale ale candidaților sunt colectate fie
direct, fie indirect, pentru a permite
AccorInvest
să
evalueze
aptitudinea
candidatului de a îndeplini misiunea care i se
va
încredința
(de
ex.:
verificarea
competențelor, calificărilor și referințelor
acestuia, testele psihometrice) și în cazul în
care este recrutat, pentru a facilita integrarea
acestuia în cadrul AccorInvest.
Gestionarea
carierei
Colaboratorilor
în
AccorInvest.

și

Prelucrare necesară pentru
îndeplinirea
măsurilor
precontractuale
luate
la
cererea
Colaboratorului
și
pentru executarea contractului
la care acesta este parte.
Prelucrare necesară pentru
urmărirea interesului legitim al
AccorInvest,
constând
în
organizarea integrării noilor
colaboratori.

și
mobilității Prelucrare necesară pentru
cadrul
Grupului îndeplinirea
măsurilor
precontractuale
luate
la
cererea
Colaboratorului
și
pentru executarea contractului
la care acesta este parte.

Furnizarea de servicii și alte avantaje
Colaboratorilor: tichete de masă, accesul la
restaurantul propriu al companiei sau unor
companii colaboratoare, subvenționarea unor
cheltuielile de transport, diurna etc.

Prelucrare necesară pentru
executarea contractului în care
Colaboratorul este parte.
Prelucrare necesară pentru a
se conforma unei obligații
legale.

Organizarea de evenimente în cadrul Prelucrare necesară pentru
companiei (seminarii, convenții, activități de executarea contractului în care
team building etc.)
Colaboratorul este parte.
Prelucrare necesară pentru
urmărirea interesului legitim al
AccorInvest,
constând
în
organizarea de evenimente ale
companiei.
Asigurarea gestionării performanțelor și
aptitudinilor
:
facilitarea
gestionării
performanțelor și a dezvoltării carierei
Colaboratorilor, în special în cadrul evaluărilor
anuale ale performanțelor și al evaluării anuale
a salariaților.

Prelucrare necesară pentru
executarea contractului în care
Colaboratorul este parte.
Prelucrare necesară pentru
urmărirea interesului legitim al
AccorInvest,
constând
în
evaluarea
performanțelor
Colaboratorilor.
Prelucrare necesară pentru a
se conforma unei obligații
legale.
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Gestionarea procesului de restructurare a Prelucrare necesară pentru a
Colaboratorilor (de ex., oferirea de servicii se conforma unei obligații
de reclasificare)
legale.
Prelucrare necesară pentru
urmărirea interesului legitim al
AccorInvest
în
a
asista
Colaboratorii în continuarea
carierei lor.
Consimțământ
Colaboratorilor
cazul).

expres
al
(dacă
este

În
vederea
accesării
și
utilizării Prelucrare necesară pentru
sistemului informstic al AccorInvest de către executarea contractului în care
Colaboratori.
Colaboratorul este parte.

Asigurarea siguranței, în special în cadrul:

Prelucrare necesară pentru
executarea contractului în care
- accesului în unitate (de exemplu, controlul
Colaboratorul este parte.
legitimațiilor, înregistrările sistemului de
supraveghere video);
Prelucrare necesară pentru
urmărirea interesului legitim al
- accesul la sistemul informatic și utilizarea
AccorInvest,
constând
în
acestuia,
conform
Politicii
privind
asigurarea
siguranței
Securitatea Datelor a AccorInvest sau
localurilor și infrastructurilor.
regulilor proprii adoptate de fiecare unitate
asociata a AccorInvest.
Prelucrare necesară pentru a
se conforma unei obligații
legale.

Gestionarea în mod general a activității Prelucrare necesară pentru
AccorInvest , de exemplu, în scopurile urmărirea interesului legitim al
următoare:
AccorInvest,
constând
în
continuarea obiectului lor de
- planificare și bugete;
activitate.
- gestionarea resurselor ;
Prelucrare necesară pentru a
- gestionarea serviciilor directoare și a se conforma unei obligații
rețelelor sociale;
legale.
- întocmirea organigramelor;
- gestionarea dosarelor Colaboratorilor;
- întocmirea rapoartelor financiare;
- gestionarea
restructurărilor,
reorganizărilor, achizițiilor și sciziunilor;
- gestionarea aderării
colaborare interne.

la

programe
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Organizarea
formării
(internă sau externă).

Colaboratorilor Prelucrare necesară pentru
executarea contractului în care
Colaboratorul este parte.
Prelucrare necesară pentru a
se conforma unei obligații
legale.
Prelucrare necesară pentru
urmărirea interesului legitim al
AccorInvest,
constând
în
formarea Colaboratorilor.

Creare de documente (în special juridice)
necesare AccorInvest pentru a-și desfășura
activitatea. De exemplu: întocmirea de
rapoarte de activitate care pot conține date
personale ale anumitor categorii de salariați.

Prelucrare necesară pentru
urmărirea interesului legitim al
AccorInvest , constând în
continuarea obiectului lor de
activitate.
Prelucrare necesară pentru a
se conforma unei obligații
legale.
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V.

Stocarea datelor

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate de către AccorInvest conform
obligațiilor de arhivare prevăzute în dispozițiile legale subsecvente sau, în lipsa
acestora ,în conformitate cu perioada declarată pentru îndeplinirea scopurilor
pentru care au fost prelucrate.
La încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal sunt distruse sau
anonimizate conform procedurilor interne .
Anonimizarea este un proces ce permite ca datele personale să nu mai poată fi
asociate cu persoana vizată.

VI.

Destinatarii și transferurile de date

AccorInvest poate transfera date personale către o terță parte, dacă acest lucru
este necesar ținând cont de scopurile menționate în Secțiunea IV.
Datele sunt prelucrate de către salariații Operatorului autorizați să prelucreze date
personale și în anumite cazuri acestea pot fi transmise unor Împuterniciți :








furnizorii de servicii ce prelucrează date personale în numele AccorInvest,
acționând în acest caz în calitate de persoană împuternicită de operator
pentru Prelucrarea datelor personale (de ex., furnizorii de servicii
informatice, managerii de hoteluri, furnizorii de servicii de salarizare, firme
de recrutare, organismele de formare profesională, administratorii și
managerii );
partenerii care utilizează anumite date personale pentru a efectua analize
sau sondaje (de ex., managerii de hoteluri în cadrul unui program cu privire
la remunerații, organismele terțe care efectuează sondaje privind
remunerațiile);
autoritățile administrative și judiciare, dacă legea impune acest lucru sau în
cadrul unei anchete sau unei proceduri conform reglementării locale;
consultanții externi (de ex., avocații) în vederea realizării intereselor proprii
ale Operatorului și pentru reprezentare în instanțele de judecată;
investitorii sau companiile terțe care intervin în cadrul operațiunilor legate
de activele Grupului (de ex., cumpărătorii de active, notarii).

AccorInvest ia măsuri adecvate pentru a asigura protecția datelor în momentul
partajării acestora cu membrii personalului sau cu terți. În toate situațiile, datele
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transferate sunt limitate la strictul necesar pentru asigurarea prelucrării în
scopurile declarate .
În cazul în care transferul de date personale are loc către țări care au o legislație
diferită față de cea a Uniunii Europene, AccorInvest are în vedere să obțină garanții
adecvate din partea destinatarilor ,pentru a controla transferul și a asigura
continuitatea asigurării securității datelor personale pentru prelucrarea
transfrontalieră de date.
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VII.

Drepturile Colaboratorilor

Colaboratorii au posibilitatea de a-și exercita oricând drepturile în conformitate cu
Regulamentului 679/2016UE, în condițiile definite în acesta.
În cazul în care RGPD este aplicabil, Colaboratorii pot așadar, în condițiile și
limitele puse de RGPD, să-și exercite drepturile de acces, de rectificare, de
ștergere , portarea datelor sau pot solicita restricționarea prelucrării datelor
personale colectate de AccorInvest. În cazul în care prelucrarea se bazează pe
consimțământul persoanelor în cauză, acestea își pot retrage consimțământul în
orice moment.
Solicitarea exercitării unor drepturi conform RGPD poate trimisă prin e-mail:
(i) la adresa de e-mail menționată în Anexa la prezentul document (în funcție
de țara respectivă);
(ii) la orice altă adresă indicată pe site-ul Operatorului din grupul AccorInvest
care a colectat datele;
sau
(iii) la adresa group.dataprivacy@accorinvest.com;
sau prin poștă cu mențiunea , în atenția Serviciului juridic :
(i) la adresa poștală prezentată pe site-ul Operatorului care a colectat datele;
sau
(ii) la AccorInvest Group SA , 26A, boulevard Royal ,2881 Luxemburg, Marele
Ducat de Luxemburg.
În scopul protejării securității datelor personale ale persoanei vizate în cazul
exercitării unui drept conform RGPD, solicitantul va trebui să prezinte un document
de identificare în scopul validării cererii .
În cazul existenței unor suspiciuni privind legalitatea prelucrării datelor personale,
persoana vizată ce este subiect al prelucrării poate depune o plângere la
Autoritatea de Supraveghere.

VIII. Glosar

AccorInvest (sau Grup): înseamnă grupul de firme asociate AccorInvest.
Destinatar: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt
organism căruia îi sunt divulgate date, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
Date personale (sau Date cu caracter personal): orice informație privind o
persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este
12
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o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la
un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale.
AccorInvest: înseamnă AccorInvest sau oricare dintre entitățile juridice ale
Grupului de societăți AccorInvest, și anume oricare dintre societățile controlate,
direct sau indirect, de către societatea AccorInvest Group SA.
Operator: persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu altele,
stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor personale.
Prelucrarea datelor personale (sau Prelucrare): orice operațiune sau set de
operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de
date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar
fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
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ANEXĂ
PUNCTE DE CONTACT

 Franța și Luxemburg (sedii): donnees.personnelles@accorinvest.com
 Regatul Unit: gdpr_uk@accorinvest.com
 Belgia, Țările de Jos, Luxemburg (cu excepția sediului din Luxemburg):
gdpr_benelux@accorinvest.com
 Germania: datenschutz@accorinvest.com
 Portugalia: accorinvest.pt.protecao.dados@accorinvest.com
 Polonia: pl.gdpr@accorinvest.com
 Republica Cehă: cz.gdpr@accorinvest.com
 Slovacia: sk.gdpr@accorinvest.com
 Ungaria: hu.gdpr@accorinvest.com
 România: ro.gdpr@accorinvest.com
 Lituania: lt.gdpr@accorinvest.com
 Spania: accorinvest.sp.proteccion-datos@accorinvest.com
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