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[De acordat în formă autentică] 

 

DECLARAȚIE 

 

 

 Subsemnatul/Subsemnata _____________, identificat cu _____________, seria 

_____________ nr. _____________, emis(ă) de _____________ la data de _____________, 

fiind propus drept candidat la poziția de administrator independent și membru al Consiliului de 

Administrație al societății  Safetech Innovations S.A., o societate pe actiuni cu sediul in Bucuresti, 

Sector 2, str. Frunzei nr. 12-14, Etaj 1 si 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul Bucuresti sub numarul: J40/3550/2011, avand codul unic de inregistrare 28239696 

(denumita in continuare „Societatea”/”Safetech”), declar prin prezenta, pe proprie raspundere, 

cunoscand prevederile art. 326 Noul Cod Penal privind falsul in declaratii, faptul ca: 

 

1. Îndeplinesc cerințele legale pentru a îndeplini funcția de administrator al Societății; 

2. Îndeplinesc criteriile de independență prevăzute de art. 1382 din Legea societăților nr. 

31/1990, astfel principiile de guvernanță corporativă a Bursei de Valori București aplicabile 

companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. 

3. Mi-am dat acordul către acționarul/acționarii Societății care m-a/m-au propus pentru poziția 

de administrator independent ca acesta/aceștia să furnizeze datele mele cu caracter personal 

către Societate în contextul procesului de numire a unui administrator derulat de către 

Societate. Am citit și înțeles nota de confidențialitate cu privire la procesarea de către 

Societate a datelor mele cu caracter personal astfel cum este atașată la prezenta declarație.  

 

Semnată astăzi, _____________. 

 

_________________  
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Anexa 

 Notificare de confidențialitate si  

Prelucrare a datelor cu caracter personal 

 
Prin prezenta notificare va informam despre faptul ca societatea noastra, ca urmare a propunerii/nominalizarii dumneavoastra la functia 
de administrator si membru al Consiliului de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A., în scopul îndeplinirii de către Societate a 
oricăror și tuturor cerințelor de transparență, divulgare și înregistrare prevăzute de legea și reglementările aplicabile și de actul constitutiv 
al Societății în ceea ce privește procesul de numire a unui administrator, poate prelucra o serie de date cu caracter personal in conformitate 
cu dispozitiile Regulamentului EU nr. 679/2016 si prevederile Politicii noastre de confidentialitate.  
Acest lucru presupune sau poate presupune depunerea de propuneri de candidatură, publicarea acestora, votul în cadrul adunării generale 
a acționarilor și înregistrarea numirii de administrator la autoritățile române competente, precum și orice alte activități sau formalități 
necesare pentru atingerea acestui scop. 
Cine suntem? 
Suntem societatea SAFETECH INNOVATIONS S.A. 
Adresa noastra de corespondenta este in Mun. Bucuresti, sector 2, strada Frunzei nr. 12-14, et. 1-3.. 
Puteti sa ne contactati in scris la aceasta adresa sau prin e-mail la adresa investors@safetech.ro.  
Societatea prelucreaza, in ceea ce va priveste, categorii de date cu caracter personal precum: (i) datele de identificare, (ii) localitatea de 
domiciliu și (iii) date referitoare la calificarea profesională si date cu caracter personal cuprin in CV, în documentele de propunere, respectiv 
în solicitările depuse de acționar(i) în propunerea de candidatură. Aceste date sunt obținute prin intermediul acționarului/acționarilor care 
v-a/v-au propus ca și candidat. Alte categorii de date cu caracter personal pot fi solicitate de la dumneavoastră direct și procesate, dacă va fi 
necesar, în vederea scopului mai sus menționat. In intelesul semnificatiei termeniilor GDPR, societatea are rolul de operator in raport cu 
operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care va apartin. 
Ca urmare a propunerii/nominalizarii ca si candidat, procesarea de către Societate a datelor dumneavoastră se face pe baza și cu respectarea 
legislației în vigoare care reglementează procedura de propunere, înregistrare și publicarea a propunerilor, de votare în vederea numirii de 
administratori și de înregistrare a administratorilor la autoritățile publice (astfel cum prevede legea, inclusiv Legea societăților nr. 31/1990). 
Pentru înregistrarea valabilă a candidaturii și finalizarea procesului, conform legii, este necesară comunicarea informațiilor către Societate și 
parcurgerea de către Societate a celorlalți pași menționați mai sus (inclusiv publicarea). Un refuz de a furniza sau procesa datele necesare 
Societății pentru a derula procesul va atrage imposibilitatea de a derula procesul cu candidatura dumneavoastră.  
Societatea poate divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către entități care asistă cu procesarea datelor (societăți care furnizează 
servicii IT, de arhivare de date etc.), terți (cum ar fi auditori financiari sau autorități publice, în baza unor cerințe sau obligații legale) și, în 
ceea ce privește numele, prenumele, localitate de domiciliu și experiența profesională, către acționari și publicul general (prin intermediul 
site-ului Societății și a accesului la aceste date la sediul secundar al Societății). Datele dumneavoastră personale procesate conform scopului 
de mai sus nu vor face obiectul transferului în afara Spațiului Economic European. Va aducem la cunostinta faptul ca societatea noastra isi 
rezerva dreptul de a transmite datele cu caracter personal care va privesc, catre terti furnizori, care respecta la randul lor prevederile legale 
in materia protectiei datelor, atunci cand este necesar, in vederea realizarii scopului amintit anterior.  
Societatea pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare la datele cu caracter personal care 
va privesc, in vederea prevenirii prelucrarilor neautorizate de date, precum si pierderilor sau distrugerilor accidentale sau ilegale. 
Societatea va procesa datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară pentru a efectua procedurile legate de scopul de mai 
sus, precum și ulterior, pentru a arhiva datele, în conformitate cu obligațiile legale aplicabile Societății și pentru a proteja interesele legitime 
ale Societății cu privire la documentarea procesului de numire a administratorilor.   
Va informam ca, in raport cu datele dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi recunoscute de catre GDPR, care pot 
fi exercitate in conditiile de mai jos: 
(i) dreptul la informare ; (ii) dreptul de acces; (iii) dreptul la rectificare; (iv) dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat); (v) dreptul 
la restrictionarea prelucrarii; (vi) dreptul la opozitie; (vii) dreptul la portabilitatea datelor; (viii) dreptul de a depune plangere; (ix) dreptul 
la retragerea consimtamantului; (x)  dreptul de a formula plângere la autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal 
(ANSPDCP). 
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau 
in legatura cu utilizarea de catre SAFETECH INNOVATIONS S.A. a datelor dvs. cu caracter personal, puteti contacta societatea, in oricare din 
modalitatile de comunicare descrise mai jos. 
Ne puteti contacta: 
(i) prin email - la adresa investors@safetech.ro; 
(ii) printr-o cerere scrisa si comunicata la sediul societatii, mentionat la inceputul acestui document. 
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