POLITICA REFERITOARE LA PROTECŢIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

Toate informațiile pe care le deține AlfaTrust Certification S.A. au fost obținute, păstrate și
procesate în concordanță cu legile în vigoare, în mod special cu Legea românească privind protecția
datelor cu caracter personal (Legea 677/2001) și cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor
cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
Relațiile dintre un utilizator, o entitate parteneră și AlfaTrust Certification se bazează pe încredere.
O terță parte poate avea acces doar la informațiile disponibile public în certificate și în token-ul de
marcare temporală. Celelalte date furnizate în aplicațiile trimise către AlfaTrust Certification nu vor
fi dezvăluite în nici o circumstanță vreunei terțe părți, în mod voluntar sau intenționat (cu excepția
situațiilor prevăzute de lege).
AlfaTrust Certification S.A. poate avea acces la cheile private ale utilizatorilor doar în cazurile:
1. cererilor de generare și arhivare a cheilor, trimise de utilizator,
2. trimiterii chei generate local, pentru arhivare în bazele de date AlfaTrust Certification.
Arhivarea cheilor de criptare se face doar la solicitarea expresă a clientului. AlfaTrust Certification
nu arhivează niciodată cheile de semnare.
AlfaTrust Certification nu va avea acces niciodată la documentul pentru care se cere marcarea
temporală, ci va solicita doar rezumatul documentului (message digest) obținut ca rezultat al
aplicării unei funcții unisens (hash) asupra documentului original, funcție ce garantează
imposibilitatea deducerii documentului original din rezumatul său.
O parte va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații confidențiale, dacă:
a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă
parte contractantă;
sau
b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți pentru
asemenea dezvăluire;
sau
c) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.
Dezvăluirea oricărei informații fața de persoanele implicate în îndeplinirea obligațiilor, se va face
confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii
obligațiilor.
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Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice S.C. AlfaTrust Certification S.A. are obligaţia de a administra în condiţii de
siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale ce sunt furnizate de clienți.
Scopul colectării acestor date este:
1) Prelucrarea de date cu caracter personal pentru eliberarea tuturor tipurilor de certificate din
portofoliul AlfaTrust Certification. Este obligatoriu de a fi furnizate datele, acestea fiind necesare
generării certificatului digital. Refuzul clientului de a furniza aceste date conduce la imposibilitatea
emiterii certificatului digital.
2) Prelucrarea de date cu caracter personal pentru eliberarea tokenurilor de marcare temporală.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator (AlfaTrust Certification) şi nu sunt
comunicate altor destinatari.
Conform Legii nr. 677/2001, clienții AlfaTrust Certification beneficiază de:
 dreptul de acces
 dreptul de intervenţie asupra datelor
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 dreptul de opoziţie
 dreptul de a se adresa justiţiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi clienții se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la
registratura S.C. AlfaTrust Certification S.A. (Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tr. 8, etj. 7, 010073,
Sector 1, Bucureşti).
Cererea poate fi transmisă şi sub forma unui fax la nr. +4 021 / 316 08 97 sau a unui e-mail semnat
cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, la adresa: office@alfasign.ro.
De asemenea, este recunoscut dreptul clienților de a se adresa justiţiei.
Dacă unele din datele personale ale clienților sunt incorecte, îi rugăm să ne informeze cât mai
curând posibil.
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