Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului www.meseriidepe.net se face în
conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, după cum urmează:
1. Operatorul
Operatorul care efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal este societatea SC. BIZ AGENCY
S.R.L (persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 3, Bd Decebal, nr 12, bl. S7, sc.1,
et.5, ap 15, punct de lucru și adresa de corespondență Calea Șerban Vodă 213-217, Complex Diamond
Park Tronson 1, Ap.1, sector 4) înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8350/2014, cod fiscal
RO33381866- denumit în continuare “Operatorul”). Operațiunile de colectare și stocare a datelor a
datelor sunt realizate de către Operator printr-o persoană împuternicită, respectiv prin societatea
TRIBAL WORLDWIDE DIGITAL AGENCY S.R.L. (persoană juridică română, cu sediul în Municipiul
Bucuresti, Str. Praga nr. 3, etaj 2, biroul 5, Sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3881/2008, CIF RO 23418623), care va prelucra datele numai în conformitate cu instrucțiunile
Operatorului.
2. Scopul prelucrării datelor
Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în scopul susținerii inițiativei de a include în registrul
COR noile meserii din mediul online. În acest sens, datele cu caracter personal vor putea fi colectate,
stocate, incluse în documentația relevantă, printate, depuse sau transmise autorităților competente.
Pentru aceste motive, furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie, îar în cazul în care
utilizatorul refuză transmiterea acestor date nu va beneficia de generarea automată a “plăcuței”,
potrivit exemplelor din secțiunea Galerie.
3. Utilizarea și transmiterea datelor
Operatorul și împuternicitul său nu vor utiliza datele cu caracter personal în niciun alt scop decât cel
menționat mai sus. De asemenea, datele nu vor fi dezvăluite sau transmise altor destinatari decât cei
menționați mai sus.
4. Drepturile utilizatorilor
Utilizatorii beneficiază de drepturile reglementate de legea nr. 677/2001, în special de dreptul de acces
la date (art. 13 din lege), dreptul de de intervenţie asupra datelor (art. 14 din lege), dreptul de opoziţie
(art. 15 din lege), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17 din lege) și dreptul de a se
adresa justiției (art. 18 din lege).
Pentru exercitarea drepturilor de acces la date, de intervenție asupra datelor și de opoziție, utilizatorul
poate transmite o cerere semnată și datată la adresa de e-mail: office@tribalworldwide.ro
5. Pentru a include în COR noile meserii din mediul online, sunt necesari următorii pași:
a) Vom efectua un studiu de piață, pentru a dovedi existența acestor meserii și necesitatea
oficializării lor.
b) Vom realiza documentația necesară pentru a convinge Ministerului Muncii să completeze COR
cu meseriile propuse de noi. Aceasta va include un memoriu justificativ, precum și descrierea
detaliată a fiecări ocupații.
c) Vom solicita acordul ministerului de resort, pentru introducerea meseriilor în COR.

d) Vom depune întreaga documentație la Ministerul Muncii, instituția competentă să actualizeze
COR. Aceasta trebuie să ne dea un răspuns, în termen de 30 de zile.

