
FORMULÄR FÖR SAMTYCKE 
TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

 
 

 
Jag, undertecknad,......................................................, ger härmed uttryckligen och tydligt mitt 

samtycke till S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L och eventuell juridisk efterträdare eller någon med fullmakt 
från S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L (gemensamt S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L) att behandla mina 
personuppgifter (hädanefter ”uppgifter”). 

Jag intygar härmed att jag är fullt informerad och av min egen fria vilja tillhandahåller uppgifter om 
mig själv, mina familjemedlemmar (inklusive släktingar och släktingar i fjärde ledet) liksom andra personer, 
som kan vara fallet, som anges i bilagan i syfte att (i) genomföra det individuella arbetsavtalet som 
undertecknats av undertecknad med S.C. FILIP AND FAMILY SRL och kollektivavtal, (ii) tillhandahålla 
förmåner och faciliteter, (iii) organisera CSR (företagets sociala ansvar), kulturella, pedagogiska och andra 
evenemang, (iv) säkerställa säkerheten för personer, områden och arbetsutrustning samt uppgifter och 
information (v) upprätthålla fysisk och mental hälsa på en nivå som är lämplig för utövandet av 
yrkesverksamheten, (vi) uppfylla de skyldigheter som följer av gällande bestämmelser och rättsliga åtgärder 
motS.C. FILIP AND FAMILY SRL, (vii) utarbeta rapporter och statistik, och (viii) andra ändamål som tillåts 
enligt lag eller enligt vad som anges i de interna förordningarna från S.C. FILIP AND FAMILY SRL. 

Jag åtar mig att informera S.C. FILIP AND FAMILY SRL om det skulle inträffa några ändringar i 
de uppgifter som jag har tillhandahållit och skicka eventuella ändringar, när så begärs av S.C. FILIP AND 
FAMILY SRL, i syfte att uppdatera registren hos S.C. FILIP AND FAMILY SRL.  

Jag godkänner härmed att uppgifterna lämnas ut, under förutsättning att uppgifterna är 
konfidentiella, till följande mottagare: anställda och medarbetare på S.C. FILIP AND FAMILY SRL, 
myndigheter och offentliga institutioner, andra offentliga eller privata enheter (inklusive, utan begränsning), 
Depozitarul Central S.A.), för ovannämnda ändamål. 

Jag godkänner att uppgifterna behandlas via automatiserade och/eller manuella metoder under 
hela den tid som krävs för ovannämnda ändamål under hela arbetstidens eller samarbetets varaktighet 
med eller för S.C. FILIP AND FAMILY SRL, samt efter avslutandet av det enskilda 
anställningsavtalet/samarbetet. 

Härmed intygar jag att jag har blivit informerad om de rättigheter som tilldelats mig enligt lag nr 
677/2001 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter, med senare ändringar och modifieringar, samt enligt förordning (EU) 2016/679 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter om det fria flödet av sådana 
uppgifter, även känd som GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen), inklusive, utan begränsning, rätten 
att få tillgång till och vidta åtgärder, motsäga sig, att inte bli föremål för ett individuellt beslut samt rätten att 
vidta rättsliga åtgärder. 

Utarbetade i två original, en för undertecknad och en för S.C. FILIP AND FAMILY SRL.  
 
 
 
 

Datum: _________________  För- och efternamn:  _____________________ 
 
 

                                                        
Underskrift:  _____________________ 
 
 
 
 
 
 

 


