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DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR PENTRU 

CONSILIEREA ȘI REPREZENTAREA MEMBRILOR DE CĂTRE ÖGB 

 

Uniunea Sindicală din Austria (ÖGB) şi Sindicatele componente ale ÖGB oferă membrilor ÖGB 

consiliere şi reprezentare în probleme juridice. Noi dorim să vă sprijinim şi pe dumneavoastră la 

impunerea drepturilor dumneavoastră, pentru aceasta fiind necesară colectarea şi procesarea de 

date cu caracter personal. Protecția datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, prin 

urmare vă informăm cu această declarație de confidențialitate despre modul în care gestionăm datele 

dvs. 

 

Persoana responsabilă cu procesarea datelor 

Consilierea şi reprezentarea se efectuează de către ÖGB- Uniunea Sindicală din Austria, aceasta 

reprezentată la rândul ei de către Sindicatul la nivel de ramură, pe care dumneavoastră l-aţi desemnat 

şi împuternicit să vă reprezinte. Persoana responsabilă cu procesarea datelor este ÖGB, Johann-

Böhm-Platz 1, 1020 Wien. Persoana  desemnată cu protecţia datelor din partea ÖGB o puteţi contacta 

la adresa datenschutzbeauftragter@oegb.at  

 

Scopul şi baza legală a procesării datelor 

Datele dumneavoastră personale se procesează de către ÖGB exclusiv în scopul executării şi 

desfășurării consilierii şi reprezentării juridice cu care ne-aţi însărcinat şi autorizat și de a transmite 

material informativ din partea ÖGB-ului către dvs. Baza juridică a procesării este ordinul dat de 

dumneavoastră, precum și relația contractuală cu ÖGB în calitate de membru de sindicat. 

 

Categorii de date cu caracter personal ce se prelucrează 

ÖGB procesează datele dvs. de bază, precum și datele necesare pentru determinarea și 

revendicarea pretențiilor dumneavoastră. Datele din cadrul unor categorii speciale ("date sensibile") 

sunt procesate numai în măsura în care este necesar pentru a exprima, a exercita sau a apăra 

revendicări legale. 

mailto:datenschutzbeauftragter@oegb.at
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Transmiterea datelor cu caracter personal 

În scopurile menționate mai sus datele dumneavoastră personale se vor transmite de către ÖGB 

către următorii (posibili) destinatari - dar numai și numai dacă acest lucru este cu adevărat necesar 

în cazul dvs. concret: 

avocații desemnați, părți adverse, IEF-Service-GmbH, fonduri de insolvență, instanțe și autorități, 

lichidatori, case de asigurări sociale, BUAK (= Casa Națională pentru Indemnizații de Concediu și 

Plăți Compensatorii pentru Lucrătorii din Construcții), evaluatori, fonduri pentru beneficiile angajaților, 

AMS (= Agenţia pentru Ocuparea Forței de Muncă), camere de muncă și alte grupuri de interese, 

bănci plătitoare, companii de asigurări și procesatori externi (de ex. furnizori de servicii IT). 

O transmitere către alte organisme sau autorități poate fi efectuată (numai) dacă există un temei 

juridic special, ordinul dumneavoastră special sau consimțământul dumneavoastră. În cazul în care 

partea adversă îşi are reședința în afara UE, poate fi necesar un transfer către aceste țări terțe pentru 

a vă exercita revendicările, pentru a duce la îndeplinire sarcina noastră de reprezentare. Acest lucru 

se aplică și în cazul în care adresa dvs. de comunicare sau banca dumneavoastră se află în 

străinătate. 

 

Durata de stocare 

Datele cu caracter personal se vor păstra de către ÖGB atâta timp cât este necesar în mod rezonabil, 

pentru a se atinge scopurile arătate mai sus și așa cum permite legea aplicabilă sau în conformitate 

cu obligaţiile legale de păstrare, cu termenele de prescripție sau cu potențialele revendicări legale. 

 

Drepturile persoanei afectate 

Dreptul european de protecție a datelor vă acordă în ceea ce privește procesarea noastră a datelor 

dumneavoastră cu caracter personal următoarele drepturi în calitate de persoană afectată:  

Dreptul de a primi informații, ce fel de date cu caracter personal despre dumneavoastră avem noi 

salvate şi de a primi o copie a acestor date. Dreptul de a corecta datele incorecte sau incomplete 

Dreptul de radiere a datelor, dacă motivele de legalitate a păstrării datelor au încetat să existe 
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Dreptul de a restricționa procesarea 

Dreptul ca în anumite condiții să contestați sau să revocați un consimțământ acordat pentru 

procesarea datelor 

Dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă 

Autoritatea competentă în Austria este Datenschutzbehörde (Autoritatea de Protecție a Datelor), 

www.dsb.gv.at  

În cazul revocării unui consimțământ acordat al unei contestații sau al restricționării procesării, se 

poate întâmpla ca o prelucrare ulterioară a conținutului problemei dumneavoastră juridice  să nu mai 

fie posibilă. În acest caz veți fi informat separat cu privire la aceste împrejurări. Legalitatea prelucrării 

efectuate până la momentul revocării, contestării sau restricționării nu este afectată de declarația 

respectivă 

 

Puteți accesa declarația de confidențialitate (şi în traducere în limbi străine) de asemenea şi pe pagina 

de internet www.oegb.at/datenschutz  

 

http://www.dsb.gv.at/
http://www.oegb.at/datenschutz

