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DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE
ADMINISTRAREA MEMBRILOR
Datele personale transmise de către un membru în cadrul procesului de înregistrare, precum
și toate datele personale din cadrul administrării membrilor vor fi prelucrare de ÖGB –
Uniunea Sindicală din Austria, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Viena, Numărul ZVR (Registrul
Central al Asociațiilor): 576439352, Telefon: +43 / 1 / 534 44-0, E-Mail:
datenschutzbeauftragter@oegb.at Pagina Web: www.oegb.at în calitate de persoană
responsabilă pentru asigurarea confidențialității datelor. Persoana împuternicită de ÖGB
pentru protecția confidențialității datelor este accesibilă la următoarea adresă electronică:
datenschutzbeauftragter@oegb.at

ÖGB procesează în cadrul administrării membrilor următoarele categorii de date personale:
numele, titlul, cetățenia, sexul, data nașterii, nr. asigurării sociale (numai în raport cu
deducerile directe ale cotizațiilor sindicale de către angajator), adresa și datele de contact,
profesia, salariul brut, informațiile cu privire la angajator, contul bancar, data aderării și
afilierea sindicală.

Datele personale sus-numite vor fi procesate în scopul
(i) administrării membrilor și (ii) gestionării cotizațiilor de membru inclusiv „reținerea din
salariu” de către angajator sau prin debitarea directă SEPA. Drept bază legală pentru
procesarea datelor servește calitatea dumneavoastră de membru al ÖGB; în măsura în care
ați acceptat efectuarea reținerii din salariu, permisiunea dumneavoastră pentru procesarea
datelor suplimentare necesare pentru aceasta.

Datele personale vor fi stocate pe întreaga durată de apartenență a dumneavoastră în
calitate de membru al organizației sau pe perioada existenței revendicărilor ce rezultă din
calitatea dumneavoastră de membru. Având în vedere faptul că, ÖGB este o organizație cu
un număr numeros de membri, pentru administrarea eficientă a membrilor este necesară
punerea la dispoziţie și procesarea datelor personale. Procesarea datelor este efectuată de
însăși ÖGB sau de către un operator împuternicit și supravegheat contractual. Orice alt
transfer de date către terțe persoane nu se efectuează sau are loc numai cu acordul
dumneavoastră expres. Procesarea datelor are loc exclusiv în interiorul UE.

Furnizarea datelor personale este necesară în scopul (i) obținerii calității de membru, astfel
că persoana respectivă se obligă să prezinte informațiile de ordin personal, deoarece fără
acestea calitatea de membru nu este posibilă.

În calitate de persoană vizată, dumneavoastră aveți următoarele drepturi cu referire la datele
personale procesate de ÖGB:
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Dreptul la informare: aveți dreptul de a solicita ÖGB o confirmare a faptului procesării datelor
dumneavoastră personale ; în cazul răspunsului pozitiv aveți dreptul de a obține informații
privind aceste date personale și asupra următoarelor subiecte: (a) scopurile procesării; (b)
categoriile datelor personale procesate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora
le sunt puse sau le vor fi puse la dispoziție datele personale, în special, în cazul destinatarilor
din țări terțe sau a organizațiilor internaționale; (d) dacă e posibil, durata planificată de
păstrare a datelor personale sau, în cazul în care acest fapt nu este posibil, criteriile de
stabilire a duratei de stocare; (e) existența dreptului la corectarea sau ștergerea datelor
dumneavoastră personale sau la restricționarea procesării de către persoana responsabilă
ori dreptul de a vă opune procesării respective; (f) existența dreptului la depunerea
reclamațiilor pe lângă vreo autoritate de supraveghere; (g) toate informațiile privind originea
datelor personale, în caz dacă aceste date personale n-au fost colectate de la persoana
respectivă; (h) existența sau lipsa unei proceduri decizionale automatizate inclusiv de
profilare. ÖGB pune la dispoziție o copie a datelor personale, ce prezintă obiectul acestei
procesări. Pentru copiile solicitate suplimentar, ÖGB este în drept să solicite achitarea unei
taxe rezonabile în temeiul costurilor administrative. În cazul în care depuneți cererea în
format electronic, informațiile solicitate vă vor fi puse la dispoziție într-un format electronic
obișnuit, cu excepția cazului când ați solicitat un alt format.

Dreptul la corectare și ștergere: dumneavoastră aveți dreptul de a solicita ÖGB corectarea
imediată a datelor personale eronate, ce se referă la dumneavoastră. Totodată, aveți dreptul
de a solicita ca ÖGB să șteargă datele dumneavoastră personale, iar ÖGB se obligă de a
șterge imediat aceste date, cu condiția ca procesarea lor să fi avut loc cu încălcarea
prevederilor ce țin de protecţia confidențialității informațiilor.

Dreptul la restricționarea procesării: dumneavoastră aveți dreptul de a exclude, la solicitarea
proprie, din procesare datele dumneavoastră personale, în cazul în care v-ați exercitat
dreptul dumneavoastră la corectarea datelor sau exprimarea obiecțiilor, dar noi încă n-am
putut lua însă o decizie.

Dreptul la portabilitatea datelor: în cazul în care procesarea este efectuată în baza unui
consimțământ sau a unui contract, dumneavoastră aveți dreptul de a solicita transferul
datelor dumneavoastre în format electronic structurat unei alte persoane responsabile.

Dreptul de opoziție: în cazul în care procesarea datelor are loc în temeiul consimţământului
dumneavostră, aveți dreptul de a revoca oricând acordul dat.

Dreptul la depunerea reclamațiilor pe lângă autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a
vă exercita dreptul la sesizarea autorității de supraveghere fără a aduce atingere oricăror alte
căi de atac administrative sau judiciare, dacă sunteți de părerea că procesarea datelor
dumneavoastră personale contravine cerințelor legale – a se vedea
https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen

