ACORD DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL ÎN PROCESUL DE IDENTIFICARE LA DISTANȚĂ PENTRU OBȚINEREA
CERTIFICATELOR CALIFICATE

TRANS SPED S.A., cu sediul în București, Str. Despot Vodă nr. 38, sector 2, înregistrat la Oficiul
Registrul Comerțului sub nr. J40 /781/23.01.2004, CUI 12458924, în calitate de operator de date
cu caracter personal în conformitate cu prevederile art.4, alin.7 din Regulamentului (UE)
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și legislației subsecvente aplicabile în domeniu,
prelucrează datele dumnevoastră pe care ni le puneți la dispoziție, în vederea prestării serviciilor
de certificare pentru semnătura electronica in concordanta cu prevederile Regulamentului (UE)
nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile
electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (eIDAS).
TRANS SPED S.A. a primit aviz favorabil din partea Agenției pentru Digitalizarea României pentru
furnizarea serviciilor de identificare la distanță prin mijloace video.
Identificarea la distanță prin metode video dezvoltată de TRANS SPED S.A. se poate realiza
automat sau cu ajutorul unui operator uman. Conform Normei din 2021 privind reglementarea,
recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă
utilizând mijloace video emisă de Agenția pentru Digitalizarea României prin mijloace video se
înțelege mijloace de identificare la distanţă ce utilizează tehnologii care presupun fie
transmiterea audiovideo de succesiuni de imagini în mişcare, în timp real, în cadrul unei
videoconferinţe cu prezenţa unui operator uman, fie transmiterea de succesiuni de imagini în
mişcare reprezentând capturi video cu persoana fizică, fără prezenţa unui operator uman, cu
verificarea ulterioară a acestora de către furnizorul de servicii de identificare (cu sau fără
implicarea unui operator uman), iar identificarea la distanta prin mijloace video reprezintă
procesul de identificare şi verificare a identităţii persoanei fizice, în baza documentelor
prezentate, a imaginilor capturate şi/sau a informaţiilor comunicate de persoana fizică, utilizând
mijloace video și presupune prelucrarea trăsăturilor faciale ale persoanei vizate pentru
identificarea acesteia (categorie specială de date cu caracter personal) utilizând echipamente și
programe software specifice, ceea ce conform art. 9, alin. (1) din Regulamentul nr. 679/2016 al
Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europe privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), se încadrează în categoria prelucrării de date
biometrice. În consecință, TRANS SPED, în calitate de operator date, în baza art. 9, alin. (1) și alin.
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(2), lit. a) din GDPR, poate prelucra date speciale cu caracter personal doar în baza
consimțământului persoanei vizate.
Temeiul juridic al prelucrării datelor prin identificarea la distanță utilizând mijloace video îl
constituie art. 6 alin. (1) din GDPR privind consimtamantul persoanei vizate. Trans Sped are temei
si interes legitim de a lua măsurile necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor sale
legitime în raport de orice persoana, instituție, autoritate, fără limitare, cf art. 6, alin.1, lit.f din
GDPR. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Utilizator este obligatorie pentru ca Trans
Sped să poată presta serviciile de încredere calificate solicitate de către Utilizator, iar refuzul
Utilizatorului de a furniza aceste date atrage după sine imposibilitatea prestării serviciilor.
Alegând procedura de furnizare a cerificatelor calificate prin identificarea la distanță prin mijloace
video, vă exprimați consimțământul ca TRANS SPED S.A. să vă prelucreze următoarele date cu
caracter personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nume și Prenume
Adresă
Naționalitate
CNP
Număr și serie C.I./pașaport
Cod țară
Data nașterii
Sex
Orice alte date cuprinse în actul de identitate ce urmează a fi scanat
Captura video + sunet, ce vor fi prelucrate biometric prin software-ul de identificare la
distanță.

Vă menționăm faptul că furnizarea datelor cu caracter personal de către dumneavoastră este
obligatorie pentru ca Trans Sped să poată presta serviciile de încredere calificate solicitate, iar
refuzul dumneavostră de a furniza aceste date atrage după sine imposibilitatea prestării
serviciilor.
Conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014, Trans Sped în calitate de prestator de servicii de
încredere calificat, este obligat să păstreze toate datele care au stat la baza emiterii unui certificat
digital calificat pentru o perioadă de timp de 10 ani si 6 luni de la expirarea sau revocarea
certificatului digital calificat. După trecerea acestui termen, informațiile și datele cu caracter
personal cu privire la serviciul de încredere calificat prestat vor fi distruse cu respectarea
prevederilor legislației în vigoare privind arhivarea.
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În prezent Trans Sped nu transferă date în afara Spațiului Economic European (SEE), datele fiind
păstrate în locații din România. Trans Sped nu divulgă datele pe care le deţine şi prelucrează,
despre toate categoriile de persoane vizate, altor persoane fizice sau juridice. Cazurile în care
datele clienților Trans Sped pot fi divulgate către alte companii sau persoane fizice sunt acelea în
care alte companii, persoane fizice sau juridice acționează ca persoane împuternicite în relația cu
Trans Sped. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de derularea unui
contract, întocmirea unei documentații necesare derulării contractului, constatarea, apărarea și
exercitarea drepturilor sau intereselor noastre.
Soluția software asigură (conform Normelor din cadrul Deciziei ADR, art. 16, alin. 2), păstrarea
consimțământului odată cu procesul de identificare. Întregul proces de identificare a persoanei
la distanță utilizând mijloace video este înregistrat și păstrat. Totodată, înregistrarea conține data
și ora efectuării (conform Normelor din cadrul Deciziei ADR, art. 19, alin.c).
Toate celelalte prevederi privind drepturile dumneavostră și modalitatea de prelucrare a datelor
cu caracter personal cuprinse în Informarea DGPR, Termenii și condiții pentru emiterea
certificatului digital calificat și Politica de cookies pentru care ați bifat că le-ați luat la cunoștință
și că sunteți de acord cu ele, la începutul solicitării on-line de obținere a certificatului digital de
încredere, se aplică și sunt neschimbate și în cazul în care ați optat pentru metoda de identificare
video la distanță automata/ cu operator uman.
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