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FUNDAMENTAREA POLITICII

Confidenţialitatea este un principiu de bază al încrederii în certificare / verificare /
inspectie. SRAC acordă o importanţă deosebită respectării acestui principiu, stabilindu-şi o
politică clară în acest sens.
2.

ASIGURAREA CONFIDENŢIALITĂŢII

2.1. Politica SRAC în calitate de organism de certificare / verificare / inspectie este de
a asigura confidenţialitatea informaţiilor obţinute în cursul activităţilor de certificare / verificare
/ inspectie.
2.2. Politica de confidenţialitate vizează SRAC în ansamblul său.
2.3. Ea se asigură, în funcţie de caz, prin:


Semnarea codului deontologic



Stipularea în contractele de muncă a clauzei de confidenţialitate



Stipularea în contractele de prestări servicii a obligaţiei de păstrare a

confidenţialităţi.
2.4. Politica SRAC este de a considera confidenţiale toate informaţiile obţinute de la
client, cu excepţia celor făcute publice de clientul însuşi.
2.5. SRAC tratează în regim de confidenţialitate şi informaţiile referitoare la un client
parvenite din surse nepublice, cum ar fi: autorităţi, reclamanţi, etc.
2.6. În cazul în care intenţionează să facă publice informaţii de la client, SRAC îl
informează în prealabil de acest lucru.
2.7. Dacă este necesară transmiterea de informaţii referitoare la un client unei terţe
părţi, politica SRAC este de a obţine acordul scris al clientului.
2.8. În situaţia când transmiterea de informaţii este o obligaţie legală sau exista
autorizarea prin acorduri contractuale, SRAC va notifica acest lucru clientului sau persoanei
in cauza, excepţie făcând situaţiile reglementate prin lege.
2.9. Dacă sunt comunicate informaţii confidenţiale altor organisme, cum ar fi cele de
acreditare, SRAC informează clientul despre acest lucru.
2.10. Pentru manipularea în siguranţă a informaţiilor confidenţiale, politica SRAC este
de a asigura logistica necesară:
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Utilizarea de soft-uri care permit accesul la informaţiile pe suport electronic

numai persoanelor care au acest drept prin sarcină de serviciu.
2.11. SRAC îşi asumă din punct de vedere juridic responsabilitatea asigurării
confidenţialităţii prin contractele pe care le încheie cu clienţii săi.

Pag. 3 / 3

