
SUOSTUMUS 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE 

 
 

 
Minä, allekirjoittanut ......................................................, annan täten nimenomaisesti ja selkeästi 

suostumukseni siihen, että henkilötietojani (tästä eteenpäin "Henkilötiedot") käsittelee S.C. FILIP AND 
FAMILY S.R.L. ja tämän mahdolliset oikeudelliset seuraajat sekä S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L -yrityksen 
mahdolliset edustajat (joihin viitataan yhteisesti nimellä "S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L"). 

Täten vakuutan, että olen luovuttamassa Henkilötietoja, jotka koskevat minua itseäni, 
perheenjäseniäni (mukaan lukien sukulaiset neljänteen asteeseen asti) sekä muita ihmisiä 
tapauskohtaisesti oheisessa liitteessä määritellyllä tavalla ja että Henkilötietoja luovuttaessani minulla on 
kaikki tarvittavat tiedot ja toimin omasta vapaasta tahdostani. Luovutan Henkilötiedot seuraaviin 
tarkoituksiin: (i) allekirjoittaneen ja S.C. FILIP AND FAMILY SRL -yrityksen välillä solmitun 
henkilökohtaisen työsopimuksen täytäntöönpano ja työehtosopimukset, (ii) etujen ja palvelujen 
tarjoaminen, (iii) yritysten sosiaalisen vastuun, kulttuuri- ja koulutus- ja muiden tapahtumien järjestäminen, 
(iv) ihmisten, alueiden ja työlaitteistojen sekä datan ja tietojen turvallisuuden takaaminen, (v) fyysisen ja 
henkisen terveyden ylläpito ammatillisen toiminnan harjoittamiseen soveltuvalla tasolla, (vi) niiden 
velvollisuuksien täyttäminen, jotka syntyvät nykyisistä asetuksista ja S.C. FILIP AND FAMILY SRL -
yritykseen kohdistuvista oikeuden päätöksistä, (vii) raporttien ja tilastojen laatiminen ja (viii) kaikki muut 
tarkoitukset, jotka laissa sallitaan tai jotka on määritelty S.C. FILIP AND FAMILY SRL -yrityksen sisäisissä 
säännöissä. 

Mikäli antamani Henkilötiedot muuttuvat, sitoudun täten ilmoittamaan S.C. FILIP AND FAMILY 
SRL -yritykselle kyseiset muutokset ja ilmoittamaan niistä, mikäli S.C. FILIP AND FAMILY SRL näin 
pyytää, S.C. FILIP AND FAMILY SRL -yrityksen hallussa olevien tietojen päivittämiseksi,  

Täten annan suostumukseni Henkilötietojeni luovuttamiselle sillä ehdolla, että Henkilötietojeni 
luottamuksellisuus säilytetään, seuraaville vastaanottajille: S.C. FILIP AND FAMILY SRL, viranomaiset ja 
julkiset tahot, muut julkiset tai yksityiset laitokset (mukaan lukien, ilman rajoituksia, Depozitarul Central 
S.A.) yllä mainittuihin tarkoituksiin. 

Annan täten suostumukseni Henkilötietojeni automaattiselle ja/tai manuaaliselle käsittelylle koko 
ajaksi, jonka yllä mainitut tarkoitukset edellyttävät ja S.C. FILIP AND FAMILY SRL -yrityksen kanssa 
tapahtuvan koko työn tai yhteistyön ajan sekä yksittäisen työsopimuksen/yhteistyön päättymisen jälkeen. 

Täten vakuutan, että minulle on kerrottu oikeuksistani lain nro 677/2001 (ja sen myöhempien 
lisäysten ja muutosten) nojalla, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojausta henkilötietojen käsittelyssä 
ja niiden vapaassa liikkuvuudessa, sekä EU:n asetuksen 2016/679 nojalla, joka tunnetaan myös nimellä 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR ("General Data Protection Regulation"). Asetus käsittelee 
luonnollisten henkilöiden suojausta henkilötietojen käsittelyssä ja niiden vapaassa liikkuvuudessa sekä 
muun muassa heidän oikeuttaan päästä käsiksi näihin tietoihin, estää niiden käyttö, vastustaa niiden 
käyttöä, olla joutumatta yksittäisen päätöksen kohteeksi sekä oikeutta ryhtyä oikeustoimiin. 

Laadittu kahtena alkuperäisenä kappaleena, joista yksi annetaan allekirjoittaneelle ja toinen S.C. 
FILIP AND FAMILY SRL -yritykselle.  
 
 
 
 

Päivämäärä: _________________  Etu- ja sukunimi: 
 _____________________ 
 
 

                                                        
Allekirjoitus:  _____________________ 
 
 
 
 
 



 
 


