Notificare privind confidențialitatea pentru actori și echipă
Introducere
Confidențialitatea și protecția datelor tale personale sunt importante pentru Netflix. Dorim să
ne ajutăm abonații să înțeleagă modul și motivul pentru care le procesăm datele cu caracter
personal. Am creat această notificare de confidențialitate pentru a te ajuta să înțelegi cum
colectează și folosește Netflix datele tale personale în timpul și după terminarea colaborării
cu noi.
Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi întotdeauna efectuată în conformitate cu
legislația în vigoare privind protecția datelor.
Această notificare privind confidențialitatea se aplică tuturor actorilor și membrilor echipei. Îți
recomandăm să te familiarizezi cu acest document și să ne contactezi la
netflixdpo@netflix.com dacă ai întrebări.

Netflix este „operatorul” datelor tale personale. Acest lucru înseamnă că ne revine responsabilitatea
de a decide în ce scopuri folosim datele personale pe care le deținem despre tine. Legislația privind
protecția datelor impune informarea abonaților cu privire la informațiile pe care le conține această
notificare.
Această notificare privind confidențialitatea se aplică tuturor actorilor și membrilor echipei, atât în
timpul colaborării cu Netflix, cât și după încheierea acesteia. Această notificare nu face parte din
niciun contract de furnizare de servicii. Putem decide oricând să o actualizăm, dar te vom ține la
curent cu privire la schimbările importante.
Este important să citești această notificare și toate celelalte documente de confidențialitate pe care le
vom furniza cu diferite ocazii, în momentul în care colectăm sau prelucrăm date cu caracter personal
despre tine, astfel încât să înțelegi modul și motivul pentru care folosim aceste informații.

Cum îți procesăm datele cu caracter personal
Netflix va folosi datele tale cu caracter personal doar atunci când ni se permite acest lucru de către
legislația privind protecția datelor. În principiu, îți vom procesa datele cu caracter personal în relație cu
realizarea, distribuția și comercializarea producției pentru care colaborezi cu Netflix.
Scopurile în care Netflix îți procesează datele cu caracter personal și temeiul juridic în vigoare sunt
următoarele:
Scop

Temei juridic

Gestionarea și administrarea personalului:
inclusiv gestionarea activităților de muncă și a
personalului în general, evaluările, managementul
proiectelor; aranjamente pentru călătoriile în interes
de afaceri; compilarea pistelor de audit și a altor
instrumente de raportare; ținerea evidenței
referitoare la activitățile comerciale; bugetare,
management financiar și raportare; comunicații;
activități de monitorizare (inclusiv monitorizarea
apelurilor telefonice, a comunicărilor pe e-mail, a

Procesarea datelor cu caracter personal
este: necesară pentru executarea contractului
pe care îl semnezi, pentru a-ți proteja interesele
vitale și/sau pentru a apăra interesele legitime
ale companiei Netflix (ori ale unei terțe părți),
având în vedere că libertățile și drepturile tale
fundamentale nu anulează aceste interese.
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activităților pe internet și a altor resurse Netflix); și
efectuarea de investigații interne.
Plata salariilor și gestionarea ajutorului social:
inclusiv administrarea plăților; administrarea și
plata salariilor și recalcularea acestora, remunerații
și alte premii, precum opțiuni de achiziție a
acțiunilor, subvenții și bonusuri, servicii de sănătate
în muncă, pensii și planuri de economii; și onorarea
altor beneficii și împrumuturi contractuale.

Procesarea datelor cu caracter personal
este: necesară pentru executarea contractului
pe care îl semnezi.

Planificarea și alocarea atribuțiilor de serviciu:
inclusiv efectuarea analizei și planificării forței de
muncă; și alocarea activelor Netflix și a resurselor
umane.

Procesarea datelor cu caracter personal
este: necesară pentru executarea contractului
pe care îl semnezi, pentru a-ți proteja interesele
vitale și/sau pentru a apăra interesele legitime
ale companiei Netflix (ori ale unei terțe părți),
având în vedere că libertățile și drepturile tale
fundamentale nu anulează aceste interese.

Gestionarea
resurselor
umane:
inclusiv
gestionarea și administrarea activităților de
instruire, concediere, promovare, transfer; și
gestionarea măsurilor care țin de coaching,
probleme disciplinare și rezilieri ale contractelor;
operarea și gestionarea sistemelor IT și de
comunicații; și gestionarea fuziunilor, achizițiilor și a
reorganizărilor sau cesiunilor.

Procesarea datelor cu caracter personal
este: necesară pentru executarea contractului
pe care îl semnezi, pentru a-ți proteja interesele
vitale și/sau pentru a apăra interesele legitime
ale companiei Netflix (ori ale unei terțe părți),
având în vedere că libertățile și drepturile tale
fundamentale nu anulează aceste interese.

Comunicații (chiar și în caz de urgență): inclusiv
facilitarea comunicării cu actorii și echipa;
furnizarea de referințe; garantarea continuității
activității; protejarea sănătății și siguranței actorilor,
ale echipei și ale celorlalți; protecția infrastructurii
IT, a echipamentelor de birou și a altor bunuri; și
facilitarea comunicării în caz de urgență.

Procesarea datelor cu caracter personal
este: necesară pentru executarea contractului
pe care îl semnezi, pentru a-ți proteja interesele
vitale și/sau pentru a apăra interesele legitime
ale companiei Netflix (ori ale unei terțe părți),
având în vedere că libertățile și drepturile tale
fundamentale nu anulează aceste interese.

Conformitate: inclusiv respectarea cerințelor
legale și a altor reglementări, precum impozitul pe
venit și deducerile aferente asigurării naționale;
obligații de păstrare a evidențelor și de raportare;
desfășurarea auditurilor; respectarea legilor și a
solicitărilor similare în conformitate cu legea în
vigoare; exercitarea drepturilor și a recursurilor
legale; soluționarea litigiilor și gestionarea oricăror
reclamații sau cereri interne; și respectarea
politicilor și procedurilor interne.

Procesarea datelor cu caracter personal
este: necesară în vederea respectării
obligațiilor legale sau de reglementare.

De asemenea, uneori colectăm și folosim anumite „categorii speciale” ale datelor cu caracter personal
(cunoscute anterior sub numele de „date confidențiale cu caracter personal”) precum: apartenența la
un sindicat, starea de sănătate, condamnări și antecedente penale, etnie, religie, orientare sexuală
August 2018

2

sau convingeri politice. În cazul în care aceste date personale ne sunt necesare, le vom prelucra doar
dacă:
●

primim consimțământul tău explicit;

●

avem nevoie de ele la îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor noastre în domeniul
ocupării forței de muncă, în relație cu securitatea socială sau cu respectarea legislației cu
privire la protecția socială sau la contractul colectiv de muncă;

●

ne trebuie pentru evaluarea capacității tale de muncă;

●

avem nevoie de ele din motive de interes public semnificativ;

●

ni se impune acest lucru de o obligație legală specifică; sau

●

ne-ai oferit în mod explicit aceste informații pentru a le putea folosi.

Divulgarea datelor tale cu caracter personal
Este posibil să le dezvăluim datele tale personale afiliaților, societăților din cadrul grupului și anumitor
terțe părți pentru a le prelucra în numele nostru. În fiecare caz, ne vom asigura că toate aceste părți
terțe îți vor prelucra datele personale în conformitate cu această Notificare privind confidențialitatea.
Putem divulga datele tale personale și în următoarele circumstanțe:
●

în cazul în care considerăm că este necesar să acționăm astfel pentru protejarea drepturilor
sau a bunurilor noastre și pentru siguranța producției, a actorilor, a echipei sau a publicului;

●

pentru a îndeplini contractele încheiate sau a pune în aplicare politicile stabilite împreună cu
tine;

●

pentru a investiga și a ne apăra pe noi sau pe alții împotriva reclamațiilor și a cererilor din
partea unor părți terțe; și

●

în relație cu o tranzacție comercială, precum o fuziune, transfer de control sau vânzare de
active.

Când transferăm date personale țărilor din afara Spațiului Economic European și a altor regiuni cu
legislație cuprinzătoare de protecție a datelor, ne vom asigura că informațiile sunt transferate în
conformitate cu Notificarea privind confidențialitatea și cu legile aplicabile în materie de protecție a
datelor.

Păstrarea datelor
Netflix va păstra datele tale personale doar atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile
pentru care au fost colectate, inclusiv în scopul respectării oricăror cerințe legale, contabile sau de
raportare. Pentru a determina perioada corespunzătoare de păstrare a datelor cu caracter personal,
luăm în considerare volumul, tipul și nivelul de confidențialitate ale datelor cu caracter personal, riscul
potențial de vătămare cauzat de utilizarea sau dezvăluirea neautorizată a datelor tale personale,
scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personal, opțiunea de a îndeplini aceste scopuri prin
alte mijloace și cerințele legale în vigoare. Reține că vom păstra întotdeauna o evidență a tuturor
persoanelor implicate în producție.

Este responsabilitatea ta să ne informezi în cazul în care apar schimbări.
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Netflix este obligat să se asigure că datele personale pe care le deține despre tine sunt corecte și
actualizate. Astfel, te rugăm să ne anunți cât mai repede posibil în cazul în care datele cu caracter
personal se modifică în timpul colaborării cu noi.

Drepturile tale
Poți cere accesul la datele cu caracter personal sau poți corecta ori actualiza datele personale
învechite sau incorecte, existente în baza noastră de date. Poți contesta prelucrarea datelor cu
caracter personal, cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau solicita
portabilitatea acestora. Dacă am colectat și prelucrat informațiile tale personale cu consimțământul
tău, îți poți retrage apoi consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului tău nu va
afecta legalitatea niciunei prelucrări realizate anterior retragerii consimțământului și nu va afecta nici
prelucrarea datelor cu caracter personal realizată în temeiul procedurii legale de prelucrare a
acestora, în alt mod decât prin acordarea consimțământului. Ai dreptul de a sesiza o autoritate de
protecție a datelor personale cu privire la colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal.
Pentru a face solicitări sau dacă ai alte întrebări cu privire la politicile noastre de confidențialitate,
contactează persoana responsabilă cu protecția datelor/Oficiul pentru confidențialitate. Atunci când
contactezi persoana responsabilă cu protecția datelor/Oficiul pentru confidențialitate, nu uita să
menționezi producția sau producțiile la care ai lucrat: netflixdpo@netflix.com. Răspundem tuturor
solicitărilor pe care le primim de la persoane care doresc să își exercite drepturile de protecție a
datelor în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Este posibil să respingem
solicitările nerezonabile sau care nu sunt obligatorii prin lege, inclusiv cele care nu sunt deloc
practice, care necesită efort tehnic disproporționat în raport cu solicitarea sau care ne-ar putea
expune riscurilor operaționale.
Nu este nevoie să plătești nicio taxă pentru a-ți accesa datele cu caracter personal (sau pentru a-ți
exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, putem percepe o taxă rezonabilă dacă
solicitarea ta este în mod clar neîntemeiată sau exagerată. În astfel de circumstanțe, putem chiar
refuza să dăm curs solicitării.
Te rugăm să ții cont de faptul că drepturile menționate mai sus nu sunt absolute și pot exista
circumstanțe în care nu putem da curs cererii tale (în mod integral sau parțial). În aceste cazuri, ți se
vor explica motivele pentru care nu putem da curs solicitării respective.
Este posibil să fie nevoie să-ți cerem informații specifice pentru a-ți confirma identitatea și a ne
asigura că ai dreptul de a accesa informațiile (sau de a-ți exercita oricare dintre celelalte drepturi).
Aceasta este o altă măsură de securitate prin care ne asigurăm că datele personale nu sunt
dezvăluite persoanelor care nu au dreptul să le acceseze.
Dreptul de a-ți retrage consimțământul
În circumstanțele limitate în care ți-ai oferit consimțământul pentru colectarea, prelucrarea și transferul
datelor cu caracter personal pentru un scop specific, ai dreptul să îți retragi oricând consimțământul
pentru prelucrarea informațiilor respective. Pentru a-ți retrage consimțământul, contactează-ne (poți
găsi datele noastre de contact la finalul acestei notificări privind confidențialitatea). După ce primim
notificarea că ți-ai retras consimțământul, nu-ți vom mai prelucra informațiile în scopul sau scopurile
pentru care ți-ai dat inițial acordul, cu excepția cazurilor în care există un alt temei legal pentru a
acționa astfel, despre care te vom informa când îți răspundem. Te rugăm totuși să ții cont de faptul că,
în majoritatea cazurilor, nu ne bazăm pe consimțământul tău pentru prelucrarea datelor personale.
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Contactează-ne
Dacă ai întrebări cu privire la datele cu caracter personal sau la procesarea acestora de către Netflix,
contactează persoana responsabilă cu protecția datelor/Oficiul pentru confidențialitate la adresa de
e-mail de mai jos. Atunci când contactezi persoana responsabilă cu protecția datelor/Oficiul pentru
confidențialitate, nu uita să menționezi producția sau producțiile la care ai lucrat:
Persoana responsabilă cu protecția datelor: netflixdpo@netflix.com
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