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Introducere
KPMG în România* este dedicată protejării siguranței și confidențialității informațiilor care
i-au fost încredințate. Ca parte a acestei obligații fundamentale, KPMG se angajează să
protejeze și să folosească informațiile personale denumite „date cu caracter personal”,
aparținând persoanelor vizate, care au fost colectate online prin oricare dintre site-urile
sale web din România, în conformitate cu cele menționate în continuare:
În general, intenția noastră este să colectăm doar datele cu caracter personal care sunt
furnizate voluntar de vizitatorii online sau ca urmare a exercitării unor acțiuni din partea
acestora, pe site-urile web KPMG din România, precum: activarea opțiunii pentru a primi
informații din partea noastră sau participarea la unele evenimente, astfel încât să putem
oferi informații și/sau servicii persoanelor respective, ori să oferim informații despre
oportunitățile de angajare.
În măsura în care colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează
ca efect al altor procese/activități, care nu presupun interacțiunea cu site-urile web KPMG
din România, informarea cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale se va realiza în
cadrul fluxurilor acelor procese/activități indicate la modul general și în Nota de Informare
disponibilă aici.
Vă rugăm să consultați această Declarație de confidențialitate („Declarație de
confidențialitate”) pentru a afla mai multe despre cum colectăm, utilizăm, împărtășim și
protejăm datele cu caracter personal care ne-au fost încredințate.
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1. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal
1.1.

Ce informații colectăm

Obținem informații personale despre dvs. precum, dar fara a ne limita la, nume, prenume,
adresa de e-mail, număr de telefon, țara de rezidență, compania/organizația pe care o
reprezentați, funcția/poziția dvs. în cadrul companiei, imagini foto/video, datele conținute
în cuprinsul curriculum vitae (CV), doar dacă alegeți să ni le furnizați, de exemplu, pentru
a vă contacta prin intermediul poștei electronice sau pentru ca dvs. să vă puteți înregistra
pentru primirea unor informații despre serviciile noastre, pentru a participa la evenimente
organizate de KPMG sau pentru a candida la oportunitățile de angajare.
Dacă alegeți să vă înregistrați sau să vă autentificați pe un site web KPMG folosind un
serviciu de conectare unic al unei terțe părți care vă autentifică identitatea și conectează
informațiile de autentificare la rețelele de socializare cu KPMG, (de exemplu, LinkedIn,
Google sau Twitter), vom colecta orice informație sau conținut necesar pentru
înregistrarea sau logarea pe care ați permis furnizorului de social media să o
împărtășească cu noi, cum ar fi numele și adresa dvs. de e-mail. Alte informații pe care
le colectăm vor depinde de setările de confidențialitate pe care le-ați ales în relația cu
furnizorul rețelei sociale, prin urmare, consultați Politica de protecție a datelor sau Politica
de confidențialitate a serviciului aplicabil.
Când vă înregistrați sau trimiteți informații cu caracter personal către KPMG, le vom folosi
în modul descris în această Declarație de confidențialitate. Informațiile dvs. personale nu
sunt utilizate în alte scopuri, cu excepția cazului în care obținem permisiunea dvs., sau
dacă este cerut sau permis de lege ori de standardele profesionale. De exemplu, dacă
vă înregistrați pe un site web KPMG și furnizați informații despre preferințele dvs., le vom
folosi pentru a vă personaliza experiența de utilizator.
În cazul în care vă înregistrați sau vă autentificați utilizând serviciul single sign-in, vă
putem recunoaște ca același utilizator pe orice dispozitive pe care le utilizați și vă
personalizăm experiența de utilizator pe alte site-uri KPMG pe care le vizitați.
Dacă ne trimiteți un curriculum vitae (CV) sau o scrisoare de intenție pentru a aplica online
pentru o poziție deschisă în cadrul KPMG, vom folosi informațiile pe care le furnizați
pentru a vă potrivi cu oportunitățile de angajare KPMG disponibile, în conformitate cu
declarația de confidențialitate disponibilă aici.
În cazurile în care alegeți să ne transmiteți o solicitare inițiată de către dvs., utilizând orice
canal disponibil sau direct adresele de contact indicate pe acest site web, vom prelucra
datele pe care le puneți la dispozitia noastră în mod discreționar, pentru a vă răspunde la
solicitare.
1.2. Temeiurile legale și scopurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

KPMG colectează în general doar datele cu caracter personal necesare pentru a vă
îndeplini solicitarea. Veți fi înștiințat cu privire la acest fapt la punctul de colectare al
datelor.
Legea ne permite să prelucrăm date cu caracter personal atâta timp cât avem un temei
legal pentru a face acest lucru. De asemenea, legea ne obligă să vă informăm care sunt
scopurile prelucrării. Drept urmare, atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter
personal, ne vom baza pe unul dintre următoarele temeiuri legale de prelucrare, în
scopurile indicate:

1.3.

•

Interesul legitim, pentru a vă răspunde la o cerere/solicitare vom prelucra
informații despre dvs. pe care le transmiteți atunci când completați formularele
disponibile pe acest site web sau datele pe care alegeți în mod discreționar să
ni le trimiteți direct către adresele de contact indicate pe acest site web.
Putem prelucra datele furnizate în utilizarea site-ului web pentru activități de
prevenire a fraudelor sau activității infracționale și protecția sistemelor IT.
De asemenea, putem prelucra imaginea dvs. atunci când, în cadrul
evenimentelor la care ați ales să participați, vom efecuta înregistrări video sau
fotografii.

•

Consimțământul dvs., în unele cazuri, vă vom solicita permisiunea specifică
pentru a prelucra o parte dintre datele dvs. cu caracter personal și vom prelucra
datele dvs. cu caracter personal, numai dacă sunteți de acord. De exemplu
atunci cand vă exercitați opțiunea pentru pentru a primi informații din partea
noastră sau pentru a participa la unele evenimente, în conformitate cu secțiunea
noastră de înregistrare, disponibilă aici. Consimțământul dvs. poate fi retras
oricând urmând etapele disponibile în secțiunea anterior indicată.

•

Executarea unui contract, respectiv demersurile inițiate de dvs, pentru
încheierea unui contract, precum cazul în care aplicați în calitate de candidat
la una dintre pozițiile disponibile în cadrul organizației noastre, în conformitate
cu secțiunea disponibilă aici.

Colectarea automată de date cu caracter personal

În unele cazuri, KPMG și furnizorii săi de servicii utilizează cookie-uri, web beacon-uri și
alte tehnologii pentru a colecta automat anumite tipuri de informații atunci când ne vizitați
online. Această prelucrare automată prin intermediul cookie-urilor se va face în
conformitate cu opțiunile exprimate în mod explicit de către dvs. în cadrul secțiunii Setări
cookie-uri, disponibilă în partea de jos din pagina principală. Colectarea acestor informații
permite funcționarea site-ului web, personalizarea experienței online, îmbunătățirea
performanței, ușurința în utilizare, dar și eficiența prezenței online a KPMG și măsurarea
eficienței activităților noastre de marketing.

1.3.1. Adrese IP
O adresă IP este un număr atribuit computerului dvs. de fiecare dată când accesați
internetul. Permite computerelor și serverelor să se recunoască și să comunice între ele.
Adresele IP ale vizitatorilor vor fi înregistrate în scopul securității IT și diagnosticării
sistemului. Aceste informații vor fi, de asemenea, utilizate în mod obișnuit pentru a realiza
analiza tendinței și a performanței site-ului web.
1.3.2. Cookie-urile
Cookie-urile vor fi de obicei plasate pe computerul dvs. sau pe dispozitive cu conexiune
la internet ori de câte ori ne vizitați online. Acest lucru permite site-ului să-și amintească
computerul sau dispozitivul și servește mai multor scopuri.
Consimțământul dumneavoastră pentru colectarea cookie-urilor se colectează în cadrul
secțiunii Setări cookie-uri din pagina principală.
Cookie-urile nu ne dezvăluie adresa dvs. de e-mail și nu vă identifică personal. În
rapoartele noastre analitice, vom obține alți identificatori, inclusiv adrese IP, dar acest
lucru este pentru identificarea numărului de vizitatori unici pe site-urile noastre web și
originea geografică a acestora, nu pentru identificarea vizitatorilor în mod individual.
Mai jos se regăsește un rezumat al categoriilor de cookie-uri colectate pe site-urile
noastre web, precum și modul în care consimțământul dvs. vă poate impacta experiența
asupra anumitor funcții pe măsură ce navigați pe aceste site-uri web:
Cookie-uri strict necesare: Cookie-urile strict necesare sunt esențiale pentru a permite
utilizatorilor să navigheze pe site-ului web și să utilizeze caracteristicile acestuia, cum ar
fi accesarea zonelor securizate ale site-ului web. Aceste cookie-uri trebuie să fie mereu
activate, în caz contrar site-ul web nu va funcționa.
Cookie-uri de performanță: Cookie-urile de performanță sunt cookie-uri utilizate pentru
a culege date pentru a îmbunătăți performanța unui site web.
Vă puteți gestiona consimțământul pentru cookie-urile de performanță utilizând secțiunea
de Setări cookie-uri sau actualizând setările browserului dvs. (adesea găsite în meniul
Instrumente sau Preferințe ale browserului dvs.)
Cookie-uri de funcționalitate: Cookie-urile de funcționalitate sunt utilizate pentru a
memora selecțiile vizitatorilor care modifică modul în care site-ul funcționază sau arată.
Puteți renunța la aceste cookie-uri, dar aceasta va afecta experiența dvs. pe site-ul web
și poate fi necesar să repetați anumite selecții de fiecare dată când ne vizitați.
Vă puteți gestiona consimțământul pentru cookie-urile de funcționalitate utilizând
secțiunea de Setări cookie-uri sau actualizând setările browserului dvs. (adesea găsite în
meniul Instrumente sau Preferințe ale browserului)
Cookie-uri de analiză sau cookie-uri de targeting (marketing): Cookie-urile de analiză
sunt utilizate pentru a furniza conținut relevant pentru interesele dvs. Ele sunt, de
asemenea, utilizate pentru a limita numărul de vizualizări ale anumitor materiale de
marketing, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficacității materialelor de marketing
respective. Dacă nu vă exprimați consimțământul, computerul sau dispozitivul dvs.
conectat la internet nu va putea fi înregistrat pentru activități de marketing.

Vă puteți gestiona consimțământul pentru cookie-uri de analiză utilizând sectiunea de
Setări cookie-uri sau actualizând setările browserului dvs. (adesea găsite în meniul
Instrumente sau Preferințe ale browserului dvs.)
Deși majoritatea browserelor acceptă automat cookie-uri, puteți alege dacă să acceptați
sau nu cookie-uri prin intermediul secțiunii de Setări cookie-uri sau din setările
browserului dvs.(deseori găsite în meniul Instrumente sau de Preferințe al browserului).
Dacă doriți să revocați selecția, puteți face acest lucru ștergând cookie-urile browserului
dvs. sau actualizându-vă preferințele în secțiunea de Setări cookie-uri. Rețineți însă că
unele secțiuni ale site-urilor nu pot funcționa corect dacă refuzați cookie-urile.
Mai multe informații despre gestionarea cookie-urilor pot fi găsite în fișierul de ajutor al
browserului sau prin site-uri precum www.allaboutcookies.org.
Mai jos este o listă cu categoriile de cookie-uri pe care le folosește site-ul nostru web.
Tipurile de cookie-uri pe care le folosim pe web site-ul nostru se regăsesc detaliat în
cadrul secțiunii de Setări cookie-uri prin accesarea subsecțiunii „Detalii cookies”:
Scop

Descriere

Performance Site-urile noastre web sunt construite
(i.e. User's
folosind platforme de internet tipice. Acestea
Browser)
au cookie-uri încorporate care asistă în
compatibilitate (de exemplu, pentru a
identifica tipul de browser) și îmbunătățesc
performanța (de exemplu, oferă o încărcare
rapidă a conținutului).

Tip & Expirare
Pentru sesiune
Se va șterge la
închiderea browserului sau persistent.

Cookie-uri
pentru
securitate

Dacă vă înregistrați intr-o zonă cu acces
limitat, cookie-urile noastre se asigură că
dispozitivul dvs. este înregistrat pe toată
durata vizitei. Veți avea nevoie de numele
dvs. de utilizator și parola pentru a accesa
zonele restricționate.

Pentru sesiune
Se va șterge la
închiderea browserului sau persistent.

Setări
website

Cookie-urile noastre pot memora, de
asemenea, preferințele dvs. pentru website
(de exemplu, limba) sau încearcă să vă
îmbunătățească experiența (de exemplu,
personalizând un mesaj de bun-venit sau un
conținut). Aceasta se va aplica ariilor în care
v-ați înregistrat special pentru acces sau ați
creat un cont.

Pentru sesiune
Se va șterge la
închiderea browserului sau persistent.

Cookie-uri
pentru
analiză

Folosim mai multe instrumente de analiză
ale terților pentru a ne ajuta să înțelegem
modul în care vizitatorii folosesc site-ul
nostru web. Acest lucru ne permite să
îmbunătățim calitatea și conținutul de pe
kpmg.com pentru vizitatorii noștri. Datele
statistice agregate acoperă elemente cum ar
fi vizitele totale sau vizualizările pe pagini.
Pentru detalii suplimentare despre cum
utilizăm Google Analytics, consultați
sectiunea de mai jos.

Persistent, dar se va
șterge automat după
doi ani dacă nu mai
vizitați kpmg.com

Social
sharing

Folosim widget-uri sau butoane de social
media oferite de către terți pentru
funcționalități suplimentare și pentru a
partaja conținut din paginile noastre către
site-urile de socializare sau e-mail. Utilizarea
acestor widget-uri sau butoane poate plasa
un cookie pe dispozitivul dvs. pentru a face
mai ușor de utilizat serviciul, pentru a ne
asigura că interacțiunea dvs. este afișată pe
paginile noastre web (de exemplu, cache-ul
de numărare a numarului de utilizatori este
actualizat) și să vă înregistreze informații
despre activitățile dvs. pe Internet și pe siteurile noastre web. Vă recomandăm să
consultați informațiile privind
confidențialitatea fiecărui furnizor înainte de
a utiliza un astfel de serviciu. Pentru detalii
suplimentare despre utilizarea de widget-uri
și aplicații de social media, consultați mai
jos.

Persistent, dar se va
șterge automat după
doi ani dacă numai
vizitați kpmg.com

Alte instrumente și widget-uri oferite de către terți vor fi utilizate pe paginile noastre pentru
a oferi funcționalități suplimentare. În funcție de modalitatea în care setați preferințele dvs.
prin intermediul browser-ului sau al cookie banner-ului, utilizarea acestor instrumente sau
widget-uri poate plasa un cookie pe dispozitivul dvs. pentru a facilita utilizarea serviciilor
și pentru a ne asigura că interacțiunea dvs. este afișată corect pe paginile noastre web.
1.3.3.Google Analytics
KPMG folosește Google Analytics. Mai multe informații despre cum folosește KPMG
Google Analytics pot fi găsite prin accesarea acestui
link: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Pentru a oferi vizitatorilor site-ului web mai multe opțiuni cu privire la modul în care datele
lor sunt colectate de Google Analytics, Google a dezvoltat un browser add-on pentru

excluderea Google Analytics. Acesta comunică cu JavaScript Google Analytics (ga.js)
pentru a indica faptul că informațiile despre vizita site-ului nu trebuie trimise către Google
Analytics. Adăugarea excluderii Google Analytics nu împiedică trimiterea informațiilor
către site-ul propriu sau către alte servicii de analiză web.
1.3.4. Web beacons
Un web beacon este un fișier de imagine mic pe o pagină web care poate fi utilizat pentru
a colecta anumite informații despre computer, cum ar fi adresa IP, ora vizionării
conținutului, tipul de browser și existența cookie-urilor setate anterior de același server.
KPMG folosește web beacons numai în conformitate cu legile aplicabile.
KPMG sau furnizorii săi de servicii vor folosi web beacon-uri pentru a urmări eficiența
site-urilor web ale unor terți care oferă servicii de recrutare sau marketing, sau pentru a
aduna statistici agregate pentru vizitatori și a gestiona cookie-uri.
Aveți opțiunea de a respinge unele web beacon-uri prin respingerea cookie-urilor
asociate. Web beacon-ul poate înregistra în continuare o vizită anonimă de pe adresa
dvs. IP, dar informațiile despre cookie nu vor fi înregistrate.
În unele buletine informative și alte comunicări vom monitoriza acțiunile destinatarului,
precum rata de deschidere prin link-uri încorporate în mesaje. Colectăm aceste informații
pentru a măsura interesul utilizatorilor și pentru a îmbunătăți experiențele viitoare ale
utilizatorilor.
1.3.5. Sisteme bazate pe locația dvs.
KPMG va colecta și utiliza zona geografică a computerului sau dispozitivului mobil.
Aceste date despre localizarea geografica sunt colectate în scopul de a vă oferi informații
cu privire la serviciile care credem că vă pot interesa în funcție de zona dvs. geografică
și de a îmbunătăți produsele și serviciile noastre bazate pe locație.
1.4.

Aplicații și widget-uri social media

Site-urile web KPMG vor include, în principiu, funcții care permit distribuirea prin aplicații
de socializare, cum ar fi butonul Facebook Like și widgetul Twitter. Aceste aplicații de
socializare vor colecta și utiliza informații cu privire la modul în care utilizați site-urile web
KPMG (a se vedea detalii despre cookie-urile „Social sharring/ Partajare socială” de mai
sus). Orice informații personale pe care le furnizați prin intermediul unor astfel de aplicații
de socializare vor fi colectate și utilizate de către alți membri ai respectivei aplicații de
socializare, iar aceste interacțiuni sunt reglementate de politicile de confidențialitate ale
companiilor care furnizează aplicația. Nu avem controlul sau responsabilitatea pentru
companiile respective sau modul în care utilizează informațiile dvs.
În plus, site-ul web KPMG poate găzdui bloguri, forumuri, aplicații crowd-sourcing și alte
aplicații sau servicii (în mod colectiv „funcții de socializare”). Scopul funcționalităților de
social media este de a facilita schimbul de cunoștințe și conținut. Orice informații
personale pe care le furnizați prin intermediul aplicațiilor de socializare KPMG vor fi în
principiu partajate cu alți utilizatori ai acelei funcții de socializare (cu excepția cazului în
care se specifică altfel la punctul de colectare), asupra cărora adesea avem un control
limitat sau niciun control.
1.5. Minori

KPMG înțelege importanța protejării vieții private a copiilor, în special într-un mediu
online. Site-urile noastre nu sunt concepute sau direcționate în mod intenționat către
copiii sub vârsta de 16 ani. Politica noastră este să nu colectăm sau să stocăm cu bună
știință informații despre persoane sub vârsta de 16 ani, cu excepția cazului când o facem
ca parte a unui angajament de a furniza servicii profesionale.
1.6. Evenimente și sesiuni de training
Ca urmare a înregistrării dvs. în vederea participării la un eveniment, curs sau alt format
organizat de KPMG, în birourile KPMG sau în alte locații, luați la cunoștință faptul că
imaginile foto și înregistrările video obținute în cadrul evenimentului vor putea fi utilizate
de KPMG și/sau de organizatori pentru a ne promova în spațiul public (internet, inclusiv
platforme social media), în format digital sau tipărit, în conformitate cu informațiile
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, conținute în prezenta Declarație
de confidențialitate.
2. Partajarea și transferul datelor cu caracter personal
2.1. Transferul în interiorul organizației globale KPMG
Este posibil să transmitem informații despre dvs. către alte firme membre ale rețelei
globale KPMG ca parte a angajamentelor internaționale cu KPMG International și alte
firme membre, acolo unde este necesar, pentru a ne îndeplini obligațiile legale și de
reglementare din întreaga lume cum ar fi găzduirea și suportul aplicațiilor IT. În orice caz,
ne vom asigura că eventualele date transmise sunt doar acelea necesare îndeplinirii
scopului.
2.2. Transferul către terți
Nu partajăm date cu caracter personal cu terțe părți, cu excepția cazului în care este
necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale și de afaceri, pentru a analiza și
răspunde solicitărilor dvs. și/sau după cum este necesar, permis de lege sau de
standardele profesionale. Pentru mai multe informații despre acești terți, vă rugăm să
accesați acest link. În plus, KPMG poate transfera anumite date cu caracter personal în
afara Spațiului Economic European către societăți externe care lucrează cu noi sau în
numele nostru.
De asemenea, în eventualitatea în care KPMG poate stoca date cu caracter personal în
afara Spațiului Economic European, în mod uzual acestea se transmit către
urmatoarele țări. În cazul unui posibil transfer de date, ne vom asigura că va acesta va
avea loc doar dacă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal este
recunoscut de către Comisia Europeană pentru țara destinatară. În absența unei astfel
de decizii emise de Comisia Europeană, vă vom transfera datele cu caracter personal
într-o țară terță numai dacă sunt prevăzute garanții adecvate conform legii pentru a le
proteja.
În orice caz, ne vom asigura că eventualele date transmise sunt doar acelea necesare
îndeplinirii scopului.

KPMG nu va transfera datele dvs. cu caracter personal pentru operațiunile de marketing
direct ale terților.
3. Retenția datelor.
Datele pe care le primim prin intermediul website-ului vor fi prelucrate pentru îndeplinirea
scopurilor menționate în cuprinsul secțiunii 1.2 din prezenta Declarație de
confidențialitate, în funcție de fiecare scop în parte.
După încetarea furnizării unui serviciu, depunerea candidaturii pentru o poziție în cadrul
organizației noastre, acordarea unui răspuns la o cerere/solicitare, vom reține datele dvs.
cu caracter personal doar pentru conformarea cu eventuale obligații legale, precum și
pentru apărarea drepturilor noastre în cazul unei acțiuni în instanțele de judecată, pentru
un termen de până la 5 ani de la momentul colectării, cu excepția cazului în care, urmare
a operațiunilor enumerate mai sus, va fi inițiat un nou raport juridic între dvs. și KPMG,
prin raportare la care vor începe să curgă alte termene de retenție, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
4. Drepturile dumneavoastră
În măsura în care KPMG prelucrează date cu caracter personal ce au legătură cu dvs.,
aveți următoarele drepturi, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 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”):
Dreptul la informare: aveți dreptul a primi informații privind operațiunile de prelucrare a
datelor personale efectuate prin intermediul site-ului web. Respectarea acestui drept se
realizează prin prezenta Declarație de confidențialiatate.
Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține informații extinse cu privire la prelucrarea
datelor dvs cu caracter personal, caz în care răspunsul nostru va urmări cel puțin
categoriile de informații, astfel cum sunt indicate de Regulamentul GDPR.
Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține fără întârzieri nejustificate rectificarea
datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal
incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor: aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter
personal care vă privesc, în oricare dintre următoarele situații prevăzute de Regulamentul
GDPR, astfel:
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
vă retrageți consimțământul acordat și nu există un alt temei juridic pentru
prelucrare;
vă opuneți prelucrărilor de date personale;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații
legale;

Dreptul la restricționarea prelucrărilor: aveți dreptul de a obține restricționarea
prelucrării datelor dvs.cu caracter personal în oricare dintre următoarele situații prevăzute
de Regulamentul GDPR, astfel:
contestați exactitatea datelor. Prelucrarea va fi restricționată pentru o
perioadă necesara verificării exactității datelor;
prelucrarea datelor personale este ilegală, însă alegeți să solicitați
restricționarea și nu ștergerea;
solicitați restricționarea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanță;
vă opuneți unei prelucrări bazate pe interesul legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal
care vă privesc, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat
și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru.
Acest drept poate fi excercitat atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ și se
efectuează prin mijloace automate.
Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, din motive
legate de o situație particulară în care vă aflați.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri.
Dreptul de vă retrage consimțământul pentru prelucrările bazate pe acest temei legal.
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, ne puteți trimite o cerere scrisă prin e-mail la
adresa dataprotection-office@kpmg.com.

De asemenea aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu sediul în B-dul
G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei
adrese scrise, la sediul instituției, sau electronic la adresa de e-mail
anspdcp@dataprotection.ro, în cazul unei posibile încălcări a drepturilor dvs. în contextul
prelucrării datelor cu caracter personal.
5. Securitatea și integritatea datelor
KPMG are în aplicare politici și proceduri rezonabile de securitate pentru a proteja datele
cu caracter personal împotriva pierderilor, a utilizării eronate, a modificărilor sau a
distrugerilor neautorizate. Însă, în ciuda tuturor eforturilor depuse de KPMG, securitatea
nu poate fi garantată împotriva tuturor amenințărilor. În ceea ce ne privește, accesul la
datele dvs. cu caracter personal este limitat la persoanele care au nevoie să le cunoască
și care au responsabilitatea asigurării confidențialității acestor informații.

De asemenea, depunem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal
numai atât timp cât: i) informațiile sunt necesare pentru atingerea scopului, ii) sunt
necesare pentru a respecta cerințele legale, de reglementare, privind afacerile sau
politicile interne; iii) până la exercitarea dreptului de ștergere a datelor.
Perioada pentru care se păstrează datele va depinde de natura și circumstanțele
specifice în care au fost colectate informațiile;
6. Link-uri către alte website-uri
Vă rugăm să luați la cunoștință că site-urile web KPMG pot conține link-uri către alte siteuri, inclusiv deținute de alte firme membre ale KPMG și care nu sunt reglementate de
această Declarație de confidențialitate, ci de alte declarații de confidențialitate care pot fi
diferite. Încurajăm utilizatorii să examineze politica/declarația de confidențialitate a
fiecărui site web vizitat înainte de a dezvălui informații personale.
Înregistrându-vă pe orice site web KPMG și apoi navigând pe un alt site web KPMG în
timp ce sunteți încă conectat presupune prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în
conformitate cu declarația de confidențialitate a site-ului web KPMG pe care îl vizitați.
Site-urile web pentru enitățile KPMG din România sunt următoarele:
KPMG in Romania - KPMG Romania (home.kpmg)
KPMG Legal
KPMG Corporate Tax Manager (kpmgprofitax.com)
Next Generation Performance Management | QuercusApp
KPMG Careers & Job Search | KPMG Careers

7. Modificări ale acestei Declarații
KPMG poate modifica această Declarație de confidențialitate pentru a reflecta politicile
noastre de confidențialitate. Dacă vom modifica această Declarație, vom nota data
actualizată în partea de sus a acestei pagini. Orice modificare a modalității de procesare
a datelor dvs. cu caracter personal descrisă în această Declarație de confidențialitate și
care vă afectează vă va fi comunicată printr-un canal adecvat, în funcție de modul în care
comunicăm cu dvs.
8. Adrese de contact
KPMG se angajează să protejeze confidențialitatea online a datelor dvs. cu caracter
personal. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu
caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa dataprotection-office@kpmg.com.
De asemenea, puteți utiliza această adresă pentru a ne transmite orice solicitări cu privire
la respectarea protecției datelor cu caracter personal.
Vă vom confirma primirea e-mailul și vom încerca să vă rezolvăm solicitarea în termen
de o lună de la primire. În cazul în care cererea este complexă sau avem un volum mare
de cereri în curs de soluționare, vă vom anunța că soluționarea acesteia va dura mai mult
de o lună și vom încerca să rezolvăm solicitarea în cel mult trei luni de la primirea cererii.

De asemenea, puteți depune o plângere la autoritatea locală pentru protecția datelor
,Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
la datele de contact indicate mai sus la Secțiunea 4.
* "KPMG," "noi," se referă la KPMG International Cooperative ("KPMG International"), o
companie cu răspundere limitată de naționalitate engleză, și/sau la oricare sau mai multe
dintre firmele membre ale organizației globale KPMG de firme independente afiliate la
KPMG International.
În România există următoarele entități, cu sediul în București, sector 1, Șoseaua
București- Ploiești nr. 89 A:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

KPMG Romania S.R.L.
KPMG Audit S.R.L.
KPMG Tax S.R.L.
KPMG Advisory S.R.L
KPMG Business Tax Services S.R.L.
KPMG Restructuring S.P.R.L.
KPMG Delivery Center S.R.L.
Fundația KPMG
KPMG Accounting and Payroll Services S.R.L.
KPMG Legal prin TONCESCU și Asociații S.P.A.R.L.

