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NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Incepând cu 25 Mai 2018, vor fi aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date  și de abrogare a Directivei 95/46/CE  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ro 

 Domeniul de aplicare: 
- este direct aplicabil în toate statele membre UE 
- protejează drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul UE, indiferent de situarea 
geografică a operatorului de date 
- extinde sfera de aplicare şi asupra operatorilor de date stabiliţi în afara UE, în măsura în care 
bunurile şi/sau serviciile acestora sunt adresate (şi) persoanelor aflate pe teritoriul UE (acești 
operatori de date vor trebui să respecte regulile și principiile stabilite de Regulament. 
Regulamentul stabileşte un set unic de reguli, destinat protejării mai eficiente a vieţii private a 
persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene. 

 Ce date personale prelucrăm? 

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele tale de identificare, financiare, demografice 
sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii 
beneficiar al prevederilor Legii 76/2002, cu modificările si completarile ulterioare. 

 Cum prelucrăm datele tale personale? 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de 
identificare ale solicitantului sau beneficiarului prevederilor Legii 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.) 

Parte din responsabilitatea noastră în această relaţie este şi modul în care avem grijă de datele 
tale personale pe care ni le-ai pus la dispozitie şi cele obţinute din alte surse. 

 Cu ce instituţii colaborăm pentru prelucrarea datelor tale personale? 

Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel: 

 Primării şi servicii publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ -
teritoriale în care locuiţi; 

 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale, 
respectiv agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă ; 

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază 
teritorială se află situată primăria ; 

 Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă, 

 Ministerul Sănătăţii; 

 Inspectoratele şcolare; 

 Furnizorii de energie electrică/termică/ gaze naturale; 

 Casa Naţională de Sănătate şi structurile sale teritoriale, respectiv casele judeţene de 
sănatate ; 

 Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi ; 
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 Direcţia pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazei de date; 

 Inspectoratul General pentru Imigrări; 

 Societatea comercială de asigurare-reasigurare (Pool-ul de Asigurare împotriva 
Dezastrelor Naturale, denumită PAID) ; 

 Compania Naţională „Poşta Română” – S.A; 

 Unităţi bancare; 

 Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

 Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea 
obligaţiilor legale care îi revin operatorului (ANOFM/AJOFM DOLJ) şi care rezultă din 
exercitarea atribuţiilor autorităţii publice. 

 Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele tale? 

Menţionăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul 
durata până la încetarea dreptului conferit de Legea 76/2002, iar în cazul beneficiilor ce asigură 
stagiu de cotizare asimilat, datele cu caracter personal sunt păstrate şi stocate pe perioade mari 
de timp – minim 50 de ani. 

 Drepturi ale persoanelor vizate: 

 
Pe langă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi 
adiţionale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai: 
    

  Dreptul la informare – poţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor 
tale personale; 

   Dreptul la rectificare – poţi rectifica datele personale inexacte sau le poţi completa; 

  Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poţi obţine ştergerea datelor, in 
cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de 
lege; 

  Dreptul la restricţionarea prelucrarii - poţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul 
în care conteşti exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege; 

  Dreptul de opoziţie – poţi să te opui, în special, prelucrărilor de date care se 
întemeiază pe interesul nostru legitim; 

  Dreptul la portabilitatea datelor - poţi primi, în anumite condiţii, datele personale pe 
care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poţi solicita ca 
respectivele date să fie transmise altui operator; 

  Dreptul de a depune plângere - poţi depune plângere faţă de modalitatea de 
prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal; 

  Dreptul de retragere a consimtământului – în cazurile în care prelucrarea se 
întemeiază pe consimţământul tau, ţi-l poţi retrage oricând. Retragerea 
consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior 
retragerii rămânând în continuare valabilă; 

  Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poţi cere şi obţine intervenţia 
umană cu privire la respectiva prelucrare, iţi poţi exprima propriul punct de vedere cu 
privire la aceasta şi poţi contesta decizia. 
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