PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia
persoanele fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directiei 95/46/CE cunoscut drept regulamentul General
privind Protectia Datelor (RGPD/GPDR).
Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal: Dezvoltarea capacităţilor individuale, de
grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea
principiilor de coeziune şi incluziune socială prin măsurile şi acţiunile specifice asistentei sociale.
Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal: Cadrul legislativ în domeniul asistenţei
sociale, pentru susţinerea categoriilor defavorizate, combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune
socială, dezvoltarea politicilor de susţinere a familiei pe parcursul întregului ciclu de viaţă a
membrilor acesteia. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal:
persoane juridice de drept public sau privat, institutii, autoritati publice in vederea indeplinirii unor
obligatii legale ale operatorului. Marea majoritatea a autorităţilor, companiilor, organizaţiilor către
care divulgăm datele tale sunt, la rândul lor, obligate să respecte legislaţia cu privire la protecţia
datelor cu caracter personal şi drepturile pe care aceasta ţi le oferă.

Ce date personale prelucram?
Datele pe care institutia CPVLS le prelucreaza sunt: Nume, prenume, cetatenia, număr de telefon,
serie, număr şi valabilitate carte/buletin de identitate, paşaport sau legitimaţie de şedere temporară
în România, certificat de nastere, stare civila, situatie scolara si profesionala, CNP, stare de sanatate,
adresă domiciliu, adresă de e-mail, numar telefon, adresă loc de consum, tip locuinta, forma detinere
locuinta, componenta familiei, veniturile realizate, bunurile mobile si imobile detinute.

Care este perioada pentru care vor prelucrate datele?
Datele cu caracter personal sunt pastrate si protejate atat timp cat este necesar pentru scopurile
pentru care sunt prelucrate.
Perioada pentru care vor fi stocate datele cu carater personal: Pe toata perioada de desfasurare a
masurilor si actiunilor specifice asistentei sociale si inca 3 ani dupa incetarea acestora, cu exceptia
cazurilor in care normele legale sau dispozitiile ce reglementeaza arhivarea documentelor prevad un
termen mai lung.

Care sunt drepturile tale?
Regulamentul confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaz date personale pe care
le regasiti : w.w.w. dataprotecion.ro

De asemenea, va este cunoscut dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a prelucrarii datelor cu Carcter Personal(ANSPDC), in cazurile in care datele cu caracter
personal detinute sunt dezvaluite in mod accidental sau ilegal.
ANSPDCP are ca obiectiv apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in
special a dreptului la viata intima si privata in legatura cu prelucrarea datelor cu carcter personal si
libera circulatie a cestor date.
Acest drept are un continut complex, de mare importanta pentru libertatea si personalitatea
cetateanului , iar in tara noastra este garantat prin Constitutie .
Datele de contact ale ANSPDCP:
Sediul ANSPDCP- Bulevardul Magheru , nr. 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 031.805.92.11
Internet: www.dataprotection.ro
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Avand in vedere prevederile RGDP la nivelul institutiei a fost numit Responsabilul cu Protectia
Datelor cu Caracter Personal, conform Deciziei nr. 927/27.06.2018.
Responsabilul cu Protectia Datelor poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect
ce tine de protectia datelor personale , prin transmiterea unei solicitari pe e-mail la adresa :
camin.lacu.sarat@gmail.com, referitor la acest lucru sau prin transmiterea unei adrese /solicitari
scrise , semnate si datate , prin posta sau depunere la Registratura institutiei, la sediul CPVLS din
Braila, Statiunea Lacu-Sarat, str. Aleea Centrala, nr. 1, cod postal 817035.
De asemenea, pentru mai multe informatii despre acest subiect puteti consulta legislatia in vigoare,
precum si site-urile institutiilor abilitate, dupa cum urmeaza:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0679&from=RO - Regulamentul General privind Protecția Datelor

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul (UE) 679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cunoscut drept
Regulamentul General privind Protecția Datelor(RGPD/GDPR)
- http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1520

vwww.dataprotection.ro – Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter
Personal

https://edps.europa.eu/ - Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor - European Data
Protection Supervisor

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro - Norme pentru protecția
datelor personale în interiorul și în afara UE, link de pe site-ul Comisiei Europene


