
UAT COMLTNA RO$IORI

REGULAMENT INTI],RN PRIVIND

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

lnformatii privind proteclia datelor personale
l. Informatii generale despre datele cu caracter personal
Sunt considerate date cu caracter personal:
- N ume si prenume
- Adresa de domiciliu / regedinte
- Codul Numeric Personal - CNP

- Data nasterii
- Serie 9i numdr act de indentitate
- Fnf^^rAfi: narcnr noi

- qamhXt,,ra nlnnrrfi

- Num6r de telefon
- Adresa de e-mail
- Date biometrice
- Date privind drepturi salariale
- Date privind acordarea altor drepturi bdnesti
- Date cu privire la performanlele profesionale
- Date cu privire la starea de sdn;tate
- Date cu privire la boli profesionale
- Date cu privire la formarea profesional6 iniliald/continud
- Date privind recrutarea gi angajarea personalului
- Date privind nata litatea
- Date privind sporul natural
- Date privind colectarea taxelor/im pozitelor
- Date cu privire la sanctiuni aplicate
- Profilul on-line
- LP.ul

- Alte date cu caracter personal utjlizate,
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ll, Categorii de persoane
UAT Comuna Rosiori prelucreaza datele cu caracter personal ale

urmdtoarelor categorii de persoane fizice, in funclie de scopul prevEzut Ia
secliunea a lll-a: a) Angajati ai UAT Comuna Rosiori, cetdteni -
locuitori ai comunei gi coplii acestora, reprezentanli legali ai acestora, alli
membri ai familiei, personal in relalii contractuale cu UAT, candidali la
concursurile de ocupare a posturilor vacante existente la nivelul UAT
Comuna Rosiori.

b) Cetdleni - locuitori ai comunei 9i copii ai acestora sau al!i
membri ai familiei acestor categorii enumerate, posibili beneficiari ai
programelor de proteclie socia16 derulate de UAT Comuna Rosiori;

c) Angajati si
personal contractual, vizitatori, orice persoand care intr6 in sediul UAT
Comuna Rosiori, care este dotat cu sistem de supraveghere audio-video;

d) Orice persoand fizici sau juridicS care are
raporturi de naturE comercialS sau contractuald cu UAT Comuna Rosiori,
judetul Brd ila.

lll. Scopul colectdrii 9i prelucrdrii

Conform cerinlelor Regulamentului U.E, nr. 679 / 2017 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
gi libera circulatie a acestor date, UAT Comuna Rogiori are obliga[ia de a

administra in condi[ii de siguran!6 Si numai pentru scopurile specificate,
datele personale care ii sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice
prevdzute la sectiunea l. Scopul colectbrii datelor este:

a) Pentru persoanele prev6zute la secliunea ll. litera a: Prestdri de
servicii in UAT Comuna Rosiori pentru realizarea obiectului de activitate
principal, respectiv: administratie publica. Prelucrarea acestor categorii de
informalii cu caracter personal, la nivelul UAT Comuna Rosiori, este
inregistratd in Registrul de eviden a prelucrdrilor de date cu caracter
personal sub nr. ...., din data de .01,2019.

b) Pentru persoanele fizice prevSzute la sectiunea ll litera b: proteclia
socialS. in acest sens la nivelul UAT Comuna Rosiori prelucrarea acestor
categorii de informatii cu caracter personal este inregistrat6 in Regrs I de
evidenld a prelucrdrilor de date cu caracter personal sub nr,,,..,.... din data
de _.01,2019.

c) Pentru persoanele fizice prevazute la secliunea ll, litera c:
monitorizarea accesului/ persoanelor in spa!ii publice/ private; prelucrarea
acestor categorii de informalli cu caracter personal privind securitatea
persoanelor gi a spa!iilor pu blice/private, monitorizare video gi securitate



este inregistrat5 in Reglstrui de evidenld a prelucrdrilor de date cu caracter
personal sub nr. ..,.. din data de ,01.2019.,

d) Pentru persoanele fizice prevSzute la secliunea l, litera d: eviden!a
financiar contabi16 in UAT Comuna Rosiori. in acest sens la UAT Comuna
Rogiori este inregistrat in ReErlstru/ de evidenld a prelucrdrilor de date cu
caracter personal sub nr. .......,. din data de .01,2019.,

lV, Motivatia colectdrii gi prelucrdrii
a) Scopul major pentru care UAT Comuna Rosiori colecteaze date cu

caracter personal !ine de prelucrdri ale informaiiilor pe baza carora sd se
poatd lua decizii coerente Si corecte in managementul sistemului public 9i
pentru exercitarea in bune condiliuni a functiei publice, respect6nd
principiile exercitdrii functiei publice. DeSi functia publicd are un caracter
obligatoriu, persoanele fizice sunt obligate sd furnizeze o serie de date
obligatorii (informaiii despre identitatea persoanei precum gi a pdrin!ilor
sau reprezenta ntilor legali, eventual acceptul monitorizArii video pentru
sporirea securitStii in sediul Primdriei Comunei Rosiori), in cazul previzut la

sectiunea ll, litera a) gi c), acestea fiind necesare 'in vederea derul6rii/
inilierii de raporturi juridice cu UAT, cu respectarea prevederilor legale (de

exemplu: cele privind relalia cu angaJalii sau cele privind inscrierea in
eviden!ele PrimSriei Comunei). in cazul refuzului de a furniza aceste date,
UAT Comuna Rosiori poate sA refuze inilierea de raporturi juridice, intrucAt
poate fi pusa in imposibilitatea de a respecta cerintele reglement6rilor
speciale in domeniul administra!iei publice, comercialS sau/9i contractuald,
iar in cazul angajalilor, a prevederilor dreptului muncii Si dreptului fiscal, De

asemenea, UAT Comuna Rogiori colecteazd gi o serie de informalii care nu

au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) in vederea
imbundtd!irii modului de comunicare cu angajatii, cetdtenii, minorii sau
reprezentanlii legali ai acestora precum Si pentru realizarea ulterioard de

sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui egantion gi administrarea
unui chestionar relativ la aspectele sociale) utilizAnd comunicarea prin

sistemul postei electronice. in cazul in care persoanele fizice 5i-au dat
acordul pentru colectarea gi prelucrarea unor date cu caracter optional, au

dreptul ca ulterior sd solicite excluderea acestor informatii din baza de date
a UAT Comuna Rosiori. Refuzul furniz6rii Si/sau preluc16rii datelor
informaliilor optionale poate duce la imposibilitatea ca UAT Comuna Rosiori

sd transmit6 informatii despre activitatea si serviciile sale.
b) in situa!iile prevezute la secliunea ll, litera b) furnizarea datelor

este necesard pentru ca persoanele in cauz6 sd poatd beneficia de acces la
respectivele categorii de programe de protectie socialS, Refuzul de a



furniza informalii personale in acest scop poate duce la pierderea calitalii
de beneficiar a programelor de proteclie socialE.

c) In situa!iile prevdzute la secliunea ll, litera d) informa[iile cu
caracter personal se colecteazb 5i prelucreazd pentru a respecta
prevederile legale relativ la inregistrarea operaliunilor financiar contabile.
Furnjzarea informatiilor din aceastS categorie este obligatorie, refuzul de a
le furniza duce Ia imposibilitatea de a demara reialii juridice intre UAT
Comuna Rogiori gi respectivele persoane,

V. Pdrgile care au acces la informaliile cu caracter personal
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizdrii de catre operator gi

sunt comunicate numai urmdtorilor destinatari:
a) in cazul prevdzut la secliunea ll, literele a), b), c) gi d): persoana

vizate, reprezentantii legali ai persoanei vizate, angajali ai operatorului cu
drept de acces, imputernicitul operatorului, alte persoane fizicel luridice
care prelucreaza datele personale in numele operatorului, autoritatea
judecatoreascS, polilia, organele de urmdrire penalS 9i alte institu!ii
abiiitate de lege si solicite informalii.

Vl. Drepturile persoanelor ale cdror date personale sunt
colectate gi/sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice, Primdria Comunei Rosiori confirmd dacd
prelucreazd sau nu date personale, in mod gratuit, UAT bomuna Rosiori se
obligd sd rectifice, sE actualizeze, sd blocheze, sa gtearge sau sb
transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a cEror prelucrare nu
este conformd cu prevederile Regulamentulur U.E. nr.619 | 20L6.

Conform Regulamentului U,E, nr. 679 / 2016, persoanele fizice
beneficiazd de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Totodatd, au dreptul s6 se opund prelucrdrii datelor personale care ii
privesc gi sd solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevdzute de
lege, cAnd prelucrarea de cdtre UAT Comuna Rosiori a datelor este
obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vi pute[i adresa cu o ceTere
scrisa, datatd gi semnatd adresatA conducerii UAT Comuna Rosiori prin
intermediul e-mailului prima riatich ilesti@ya hoo.com sau direct la sediul
Primdriei Comunei Rosiori, Str. lVihai Eminescu nr. 116. De asemenea, vd
este recunoscut dreptul de a vi adresa justiliei. Dac; unele din datele
despre dumneavoastrd sunt incorecte, vd rugam sd ne informali c6t mai
curAnd posibil.

Vll. Prelucrarea datelor speciale
UAT Comuna Rosiori va prelucra urmdtoarele date speciale, in

urmdtoarele cond itii:
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t h-+^ ^-i.,:-,J ^^^a^^io. uoLc p,tv,,,u LU,,,rJ,unea unei persoane, in scopul prelucririi
documentelor candidalilor la un post vacant de functionar public sau
personal contractual din cadrul UAT Comuna Rosiori.

Accesul la acest tip de date personale este permis persoanelor
responsabile de resursa uman5, responsabilului cu protectia datelor
personale la nivelul Primbriei. Transferul acestor date personale privind
confesiunea religioas; se face, in concordant; cu prevederile legale, c;tre
ANFP sau la institulia publicb in care i9i vor desfSgura activitatea
^a.<^. ^616 

in re' '.i
b.- Date privind sdndtatea angajalilor UAT Comuna Rosiori
i. In relatia cu cabinetul de medicina muncii/al medicului de familie,

informatiile furnizate sunt confidentiale si privesc doar capacitatea de
muncS a angajatului, fisa medicalS/de medicina muncii fiind pdstratb de
secretariatul Primdriei.

ii. Informatiile aferente certificatelor de concediu medical sunt
confiden!iale gi sunt gestionate, in condi!iile legii, de compartimentul
financ ia r-conta bil.

Angajatii Primdriei Comunei Rogiori nu au obligatia dezvSluirii
secretu lu i d iag nosticu lu i medicalcAtre a ngajator.

c. Date privind apartenenla la sindicate
In relalia cu angajalii care sunt afiliati unor sindicate, UAT Comuna

Rogiori poate solicita nominalizarea sindicatului cu scopul direcliondrii a 1%
din salariul angajatului cdtre sindicatul afiliat. Accesul la acest tip de
informatii il are compartimentul frnanciar-contabil 9i responsabilul pentru
protectia datelor cu caracter personal desemnat la nivelul Primdriei.

d. Date personale care nu se solicitd
Nu se vor solicita date personale care dezv6luie originea rastald sau

etnicS, opiniile polrtice, confesiunea religioasd - cu exceptiile prevdzute mai
sus -, convingerile filosofice, apartenenta sindicald - cu exceplia prevdzut6
mai sus -, prelucrarea de date biometrice si genetice, date privind
sen6tatea - cu exceptiile prevdzute mai sus -, viala sexualS sau orientarea
sexua16 ale unei oersoane fizice,

Vlll, Utilizarea mijloacelor de comunicare electronicd in cadrul
sarcin ilor de serviciu

Angajatii UAT Comuna Rosiori vor utiliza in cadrul sarcinilor de
serviciu adrese de e-mail de serviciu, eventual personale in situalii de
urgent;, iar la incheierea contractului de management / contractului de
muncd au obligatia de a se asigura cA toate datele personale (altele dec6t
cele ale propriei persoane) sunt transferate cdtre noul titular al postului.

lX. incdlcarea securit;tii datelor cu caracter personal



Anqajatii Primdriei Comuna Rosiori care observS o inc6lcare a

securit6tii datelor cu caTacter personal sau situatii de vulnerabilitate vor
notifica de urgen!5 responsabilul prelucrdrii datelor cu caracter personal, in
mod direct sau in scris. De adresa de email dedicatd.

Responsabilul prelucrdrii datelor cu caracter personal va comunica
situatia sefului nemijlocit, Primarului si Responsabilului cu proteclia datelor
cu caracter personal si va notifica Autoritatea de Supraveghere, in
conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul U.E. nr, 679 / 2016.
De asemenea, va lua toate mSsurile necesare diminudrii consecintelor.

X. Aspecte finale

situatia in care acordul este negativ, se poate recurge la anonimizare,

Xl. Reprezentantul Operatorului UAT Comuna Rogiori
- Consilier - MOLDOVEANU Cornel
Xll, Responsabilul desemnat pentru supravegherea si

protectia prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal
- SC MICOS SECURITY DATA PROTECTION SRL reprezentatA prin

Ad m inistrator/Asociat unic - ISPAS Octavian Laurentlu
Contact: prima ria-rosiorii@ya hoo.com, telefon-fax: 0239 664590 /

0239 664590 sau la u rocty@ya hoo.com, telefon 0753186424,



Un "lnternet Cookie" (termen cunoscut si ca "browser cookie" sau
"HTTP cookie" sau pur si simplu"cookie") este un figier de mici dimensiuni,
format din litere 9i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul
mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseazS

lnternetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisd de cbtre un web-

server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet "pasiv"

informaliile de pe hard-disk-ul utiliz
p5(i: numele 9i continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de

existen!5 a unui cookie este determinatS; tehnic, doar webserverul care a

trimis cbokie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se

intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Pe site-ul www,dataprotection,ro se folosesc urmdtoarele tipuri de

cookie-uri:

COOKIES DATAPROTECTION,RO

un cookie de sesiune, generat automat, care este utilizat pentru

nagementul aplicaliilor web (protocol HTTP, completarea online

notiflcbrii, accesarea registrului online al notiflc5rilor). Acest cookie se 9te

automat la inchiderea binchiderea browserului. ' clus un clip video de ide informare public6,clus un cll9 vloeo qe llllorrlldrc puullL

vacy-enhanced mode (modul cu gra

ate instala module cookie (de sesiune
voastr6 doarin momentul in care I

ai multe informatii qesiti pe pagil

YOUTUBE

Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sd respingb figierele cookie

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secliuni /
pagini impracticabile sau dificil de vizitat si folosit (de exemplu:

completarea online a notificArii / registrul online al notificdrilor / difuzarea

clioului de informare publicS, etc.), lVai multe informalii despre cookie-uri

^, ,+^+i ^ x-ipuLslr 9oJl pe site-ul www.a lla boutcookies org

http://www.youronlinechoices.com/ro

SAU
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cadrul sectiunii de contact / intrebbri / reclamatii, in misura in care ne

contactati in acest fel.

lll. Scopurile si temeiurile de prelucrdrii

lll,1, Daca sunteti client al Site-ului, Idetindtorul website-ului] prelucreaz6

datele dumneavoastrA cu caracter personal astfel:

. nenfTl dcsf;srrrarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra 9i|J!' '!' 
v vv?rv?vivi!e i

Idetindtorul website-ului], respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea

Si facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastrd asupra

stdrii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrd in acest scop are Ia bazd

con ctulincheiat intre dumneavoastrd 5i [detini]torul website-uluil, definit

in cuprinsul Te enelor si Conditiitor [hyperlink Ia T&Cs] Furnizarea datelor

dumneavoastrd cu caracter personal este necesard pentru executarea

acestui contract. Refuzul furnizdrii datelor poate avea drept consecinla

imposibilitatea derutdtrii raporturilor contractuale dintre dumneavoastrd 9i

[d eti n dto ru I w ebsite - u lu i].

. pentru indeplinirea obligaliilor leqale care incumb6 [detindtorul

website-uluil in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului,

inclusiv a obligatiilor in materie fiscalS, precum si in materie de arhivare'

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pen acesr scop esre

necesare in baza unor obtigatii legate. Furnizarea datelor dumneavoastrd in

acest scop este necesarS. Refuzul furnizdrii datelor poate avea drept

consecintd imposibilitatea [detindtorul webstte-ului] de a respecta

obligatiile legale care ii revin 9i cleci in tmposibilitatea de a vd oferi

se rvi ci il e pri n i nte rm ed i u l S ite'u l u i

. pentru activitSli de marketing, respectiv pentru transmiterea, rin

intermediul mijloacelor de comunicare la distan!5 (e-mail, sms) de

comunicSri comerciale privind produsele gi serviciile oferite de [delindtorul

website-uluil, prin intermediul S lte-u lu i

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrd pentru acest scop are la

bazd consimtdmAntul dumneavoastrdt, dacd alegeti sd'l furnizali' [Notd:

Trebuie colectat acord (bifd) distinctdt de marketing direct, care sd nu fie

orebifatd sau sdt conditioneze finalizarea plasdrii comenzii' Dovada

aco rdu I u i tre bu i e pd str atd.l



Va puteli exprima consimtam6ntul pentru prelucrarea datelor in acest
scop prin bifarea cisutei corespunzdtoare de la momentul credrii contului,
sau ulterior credrii contului, la sectiunea lnformatiile contului meu. pentru

dezabonarea de la primirea unor astfel de comuniciri comerciale puteti
folosi opliunea de la finalul fiecarui e-mail/sms contin nd comunicdri
comerciale. in plus, puteli s6 vd dezabonati prin accesarea sectiunii
Informatiile contu lu i meu.

Furnizarea datelor dumneavoastrd in acest scop este
voluntard, Refuzul fu rnizirii consimtdmantului pentru prelucrarea datelor
dumneavoastrd in acest scop nu va avea urmbri negative pentru
du mneavoa str5.

. in scopul efectuarii diverselor analize, raportSri privind modul de
functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinle de consum, in
principal, in vederea imbundtSliri experientei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrd pentru acest scop are la
bazd interesul legitim al[detindtorul website-ului] de a imbundtdtii
permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastrd
in acest scop este voluntard. Refuzul furnizdrii datelor pentru acest scop nu
va avea urmdri negative pen dumneavoastrd.

lll,2. Dacd sunteli vizitator al Site-ului, Idelindtorul website-ului]
prelucreazd datele dumneavoastrd cu caracteT personal astfel:

r pentru activitSli de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin

intermediul mijloacelor de comunicare la distanld (e-mail, sms), de
comunicdri comerciale privind produsele gi serviciile oferite de Idetinitorul
website-uluil, prin intermediul Site-u lu i.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrd pentru acest scop are la
bazd consimtdmAntul dumneavoastrd. dacd aleoeti sdJ furnizati.

Vd puteli exprima consimlSmantul pentru prelucrarea datelorin acest
scop prin completarea gi bifarea c6sulei corespunzdtoare din formularul
pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la
primirea unor astfel de comunicdri comerciale puteti folosi opliunea de la
finalul fiecdrui e-mail/ sms continand comunic6ri comerciale.



Furnizarea datelor dumneavoastr; in acest scop este volunta16. Refuzul

furnizdrii consimtd mAntu lu i pentru prelucrarea datelor dumneavoastrd in
acest scop nu va avea urmdri negative pentru dumneavoastrS,

. pentru rezolvarea pl6ngerilor, reclamaliilor 5i pentru a monitoriza
traficul si a imbunitdlii experienta dumneavoastrb oferitd pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrd pentru acest scop are Ia
bazd interesul legitim al[detindtorul website-ului] de a asigura functionarea

vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii,
intrebdri sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastrd in acest scop este voluntard.
Refuzul furnizdrii datelor pentru acest scop nu va avea urmdri negative
pentru d u mneavoastrd,

lV. Durata pentru care vi prelucrim datele

Ca principiu, [delinitorul website-ului] va prelucra datele dumneavoastrd
cu caracteT personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de
p relucra re mentionate mai sus

lNotd: de pdstrat numai dacd e cazull ln cazul in care sunteli client, vom
prelucra datele dumneavoastri pe intreaga duratd a raporturilor
contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina

Idetindtorul website-ului] (de ex., in cazul documentelor justificative

fina ncia r-conta bile pentru care termenul de pdstrare prev6zut de lege este

de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiarin cursul cdruia au fost
intocmite).

[Notd: de pdstrat numai dacd e cazul] in situalia in care sunteli client 9i v5

exercitati optiunea de gtergere a contului de utilizator, prin ap;sarea
butonul Stergere cont din secliunea lnformatiile contului meu, [detinatorul
website-uluil va interpreta aceasti acliune ca optiunea dumneavoastrd de

a vd dezabona de la primirea de comunicdri comerciale prin care vA !inem
la curent despre produsele 9i serviciile oferite prin intermediul site-ului. ln
acest sens, dacd alegeli sd vA stergeti contul de utilizator, nu va vom mai

trimite e-mailuri gi/sau sms-uri de acest gen,

Totusi, dorim sd vd informdm ci gtergerea contului nu va avea ca efect
automat stergerea datelor dumneavoastr; cu caracter personal. in cazul in
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care doriti s5 nu vd maifie prelucrate datele cu caracteT personal sau dacd
doriti gtergerea datelor, v5 puteti exercita drepturile detaliate la punctul Vll
de mai jos,, in cazul in care solicitati Stergerea contului, insb pe acel cont
existd cel pu!in o comandd activ;, cererea de $tergere a contului va putea
fi inregistratd numai dupa livrarea produselor gi finalizarea ultimei comenzi
a ctrve.

Dacd vd retrageti consimtdm6ntul pentru prelucrarea datelor in scop de
marketing, Idetindtorul website-ului] va inceta prelucrarea datelor
dumneavoastrd cu caracter personal in acest scop, fd16 insd a afecta
prelucrdrile desfSgurate de [de!indtorul website-ului] pe baza
consimlSmdntului exprimat de cdtre dumneavoastr; inainte de retraoerea
acestu ia.

V. Dezviluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Idetindtorul website-ului]
poate dezvdlui datele dumneavoastr6 cdtre parteneri, cdtre terte persoane
sau entitEti care sprijin6 [delindtorul website-ului]in desfdgurarea activitdtii
prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servrcii
lT), ori cAtre autoritdtile publice centra le/loca le, in urmdtoarele cazuri
exemplificativ enumerate:

. pentru administrarea Site-u lu i;

. in situatiile in care aceastd comunicare ar fi necesard pentru atribuirea de
premii sau alte facilitdti persoanelor vizate, obtinute ca uTmare a
participdrii lor la diverse campanii promotionale organizate de cdtre
ldelindtorul website-uluil prin intermediul Site-ului;

. pentru mentinerea, personalizarea si imbundt6tirea Site-ului si a
serviciilor derulate prin intermediul lui;

. pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea
tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de
sigurantd si a utentifica rea utilizatorilor;

. pentru transmiterea de comunjcdri comerciale de marketing, in conditiile
si limitele prevdzute de lege;

. atunci cend dezvdluirea datelor cu caracter personal este prev;zutd de
lege etc.

5



Vl. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracteT personal furnizate cdtre Idelinbtorul website_ului] pot fi
transferate in afara RomAniei, dar doar c6tre state din Uniunea Europeand.
[Not5: Dacd sunt transferate in afara UE, trebuie menlionate statele gi care
sunt garanliile pentru proieclia datelor in contextul transferului,l

Vll, Drepturile de care beneficiali

ln conditiile prevazute de legislatia in materia prelucririi datelor cu caracter
personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmdtoarele
d reptu ri:

. dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind
activita!ile de prelucrare efectuate de cStre Idetindtorul website-ului],
conform celor descrise in prezentul document;

. dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obline confirmarea
din partea Idelindtorul website-ului] cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, precum 9i detalii privind activitdtile de prelucrare
precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face
prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etcj

. dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fird
intarzieri justificate, de c6tre Idetindtorul website-ului] a datelor cu caracter
personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;
Rectificarea/ completarea va fi comunicatd fiec6rui destinatar la care au
fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste
imposibil sau presupune eforturi d isproportionate,
. dreptul la gtergerea datelor, fdrd int6rzieri nejustificate, (,,dreptul de a fi
uitat"), in cazul in care se aplice unul dintre urmAtoarele motivel

. acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate;

f . in cazul in care este retras consimt6m6ntul si nu existd niciun alt
temei ju rid ic pentru prelucrare;

2 . in cazul in care persoana vizatd se opune prelucr6rii 9i nu existd
motive legitime care sd prevaleze;

3 . in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate
ileg a l;

4 . in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru
respecta rea unei obligatii legale;

s . datele cu caracter personal au fost colectate in legdturd cu
oferirea de servicii ale societdtii informationale conform dreptului



Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta cdruia se aflS
operatoru l.

Este posibil ca, in urma solicitdrii de gtergere a datelor, [delindtorul
website-uluil sd anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul
personal) 9i sd continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri
statistice:

. dreptul la restrictionarea prelucrdriiin m6sura in care :

. persoana contestd exactitatea datelor, pe o perioadd caTe ne
permite verifica rea corectitudinii datelor;

1 . prelucrarea este ilegalS, iar persoana vizatd se opune stergerii
datelor cu caracter personal, solicit6nd in schimb restrictionarea
utilizirii lor;

2 . operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in
scopul prelucrdrii, dar persoana vizatd i le solicita pentru
constatarea, exercitarea sau aperarea unui drept in instant5; sa.r

3. persoana vizatd s-a opus prelucrbrii (altele decet cele de

marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verific6 dacd

drepturile legitime ale operatorului prevaleazd asupra celor ale
na r<na nai viTaia

4 . in orice moment, din motive legate de situatia particulard in care
se aflS persoana vizatS, ca dalele care o vizeazd sd fie prelucrate

in temeiul interesului legitim al Idetindtorul website-u lu i]sa u in
temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Idelindtorul
website-uluil poate demonstra cd are motive legitime 5i imperioase

care justificd prelucarea si care prevaleazd asupra intereselor,
drepturilor si libertdtilor persoanelor vizate sau cd scopul este

constatarea, exercitarea sau apdrarea unui drept in instan!6i

5 . in orice moment, in mod gratuit 9i firi nici o justificare, ca datele
care o vizeazd sd fie prelucrate in scop de marketing direct,

6 . dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:

(i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate

structuratS, folositd in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si



(ii) dreptul ca aceste date sd fie transmise de cStre Idetinitorul
website-uluil cAtre alt operator de date, in mdsura in care sunt indeplinite
cond itiile previzute de lege;

. dreptul la opozitie - in ceea ce privegte activitdtile de prelucrare se

poate exercita prin transmiterea unei solicitdri conform celor indicate mai

los;
. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv

dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitdti
de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte
juridice care privesc persoana vizatd sau o afecteazb in mod similar intr-o
masurd sem n if icativS;

. dreptul de a vd adresa Autorit6!ii Na!ionale de Supraveghere a

Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in
mdsura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebiri suplimentare cu privire la modul in care datele cu

caracter personal sunt prelucrate si pentru a vd exercita drepturile
mentionate mai sus, vd rugbm sb vd adresati la adresa de email: [de
addugatl.


