
 

 

ACORDUL SALARIATULUI  
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL 

 

ANEXĂ LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ NR. …..……/……..…………. 

Angajator – persoana juridică CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T & CO, cu sediul în Iași, Str. 
Bălușescu nr. 2, județul Iași, CIF 29203305, telefon 0744506013, website: www.centruldezvoltaresociala.ro, 
email: office@centruldezvoltaresociala.ro, Operator de date cu caracter personal, vă informează prin 
prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în 
conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679. Angajatorul își propune să protejeze datele personale ale 
angajaților și să respecte principiile de prelucrare a acestor date. Angajatorul înțelege obligațiile care îi revin 
și dorește să va informeze cum și de ce prelucrează datele dumneavoastră.  

1. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrează CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T & 
CO: 
Politica privind protecția și securitatea datelor personale este de a colecta numai datele personale necesare 
în scopuri convenite și solicităm angajaților noștri să ne comunice date cu caracter personal numai acolo 
unde este strict necesar acestor scopuri.  
Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a executa anumite obligații legale în interesul 
legitim și asumat al angajaților noștri, putem solicita acestor angajați să furnizeze informații și despre alte 
persoane vizate, cum ar fi membrii familiei (ex. copii și/sau părinți aflați în întreținere pentru anumite 
deduceri sau co-asigurați). 
Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informațiile pe care ni le furnizati cu 
ocazia angajării, completate ulterior cu informații generate de execuția contractului individual de muncă. 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:  
- încheierea, executarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă  și întocmirea dosarului 
de personal;  
- completarea REVISAL;  
- întocmirea și transmiterea statelor de plată; 
- emitere adeverințe la solicitarea angajatului/persoanei vizate; 
- plata salariului și/sau altor drepturi de natura salarială/deconturi ;  
- comunicarea angajat – angajator;  
- respectarea oricărei cerințe legale de reglementare în domeniul sănătății și securității muncii (colaborarea 
și schimbul de informații cu medicul de medicină a muncii, prevenirea și stingerea incendiilor PSI/SU) ;  
- declarația 112;  
- monitorizarea/securitatea persoanelor, bunurilor și valorilor organizației; în acest context angajatorul 
poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care se desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei 
și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora;  
- scopuri arhivistice;  
- scopuri statistice.   

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor 
sunt următoarele: 
- nume, prenume;  
- CNP; 
- seria și nr. de la CI/Pașaport/permis de conducere; 
- sexul; 
- data și locul nașterii;  
- cetățenia; 
- semnătura;  
- datele din actele de stare civilă; 
- în unele cazuri datele din: certificat naștere copii; certificat deces: părinte, copil, socru, frate, bunic;  
- asigurări de sănătate și sociale;  



 

 

- profesie; 
- loc de muncă;  
- formare profesională – diplome, acte studii;  
- situația familială (ex. acte divorț); 
- detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință etc.;  
- date bancare;  
- referințe/recomandări;  
- accidente de muncă;  
- fișa medicală; 
- date din Curriculum Vitae.  
Ne rezervăm dreptul de a decide ce date vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului cu 
dumneavoastră în calitate de angajat, strict în conformitate cu prevederile legale. 
Angajatorul prelucrează date speciale ale angajaților în ce privește starea de sănătate în condițiile precizate 
la articolul 9, alineatul 2, literele b),f),h) și i) din Regulamentului General privind Protecția Datelor cu 
Caracter (RGPDCP) și date privind afilierea religioasă, în conformitate cu prevederile articolului 9, alineatul 
2, litera b)  din RGPDCP. 
Datele biometrice ale angajaților (fotografia personală) vor fi prelucrate conform articolui 9, aliniat 2, litera 
b)  din RGPDCP. 
În cazul în care considerați că într-un document pe care l-ați furnizat la angajare, din propria inițiativă 
(cerere, formular de candidatură, CV, scrisoare de motivație) ați prezentat date personale sensibile, puteți 
să solicitați ștergerea acestor informații și dovada ștergerii lor. 
Dacă la angajare nu sunteți de acord cu furnizarea și prelucrarea datelor personale, în scopurile precizate 
mai sus, CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T & CO,  în calitate de angajator, nu poate să demareze 
demersurile legale pentru întocmirea contractului individual de muncă și executarea acestuia. 
  

2. Sursa datelor cu caracter personal: 
Angajatorul colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi recomandări, 
adeverințe de la angajatori,  instituții de învățământ) sau documente publice. 
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia 
din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter 
personal transmise.  

3. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal: 
Datele personale ale angajaților sunt destinate utilizării de către operator (organizație) şi sunt comunicate 
următorilor destinatari: 
a) Persoana vizată (angajatul); 
b) Autorități publice centrale/locale (ITM, ANAF, poliție, parchet, instanțe de judecata etc.) pentru interese 
strict legale; 
c) Servicii sociale și de sănătate (DSP, CNPP, CNAS, ANOFM); 
d) Societăți bancare în cazul întocmirii documentelor necesare acordarii unor credite, emiterea cardului de 
salariu; 
e) Angajatorul/potențialul angajator al persoanei vizate. 
Dezvăluirea datelor către terți se face numai în baza prevederilor legale, doar pentru categoriile de 
destinatari precizați la litera a)-d) și numai pe baza consimțământului/cererii exprese a angajatului, pentru  
lit e). 

4.Perioada de stocare a datelor personale:  
Angajatorul păstrează datele personale ale angajaților atât timp cât este necesar scopului pentru care au 
fost colectate, în concordanță cu legislația în vigoare.  
Durata de păstrare a datelor prelucrate în vederea încheierii și executării unui contract individual de muncă, 
a dosarului personal al salariatului se arhivează și securizează de către angajator pe toată durata existenței 
organizației, ulterior arhivarea și securizarea acestor documente se va realiza în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 16/1996, modificată și completată. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal 



 

 

este: fișele SSM, PSI și fișele de aptitudine eliberate de către serviciile de medicina muncii, pe perioada 
derulării raporturilor de muncă, evidențele ReviSal și cele financiar-contabile conform dispozițiilor legale în 
materie. Păstrarea statului de salarii se realizează timp de 50 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în 
cursul căruia a fost întocmit. 
Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale de muncă, vă veți exercita dreptul la ștergere 
a datelor, CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T & CO va continua să păstreze un set de date personale de 
bază (nume, data nașterii, perioada contractuală etc.) conform cerințelor legale. 

5.Drepturi: 
Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter personal aveti următoarele drepturi: 
- dreptul de a fi informat - prezentul Acord referitor la protecția datelor cu caracter personal furnizează 
informațiile pe care aveți dreptul să le primiți;  
- dreptul de acces la date - vă rugăm să ne contactați dacă doriți o confirmare că datele dumneavoastră 
sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum sunt gestionate. Nu este nici o taxă în acest sens, iar răspunsul 
este fumizat în termen de maximum 30 de zile de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este 
nefondată sau excesivă); 
- dreptul de rectificare - vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și 
vom răspunde în termenul legal de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care 
trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost făcut;  
- dreptul de ștergere - puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr de 
situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă 
retrageți consimțământul dvs.). Unde este posibil se vor respecta toate aceste cereri, deși unele detalii fac 
parte din dosarele permanente ale angajatorului CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T & CO care nu pot fi 
în mod rezonabil eliminate, conform legii;  
- dreptul la restricționarea prelucrării - puteți să restricționați prelucrarea datelor dvs., dar trebuie să oprim 
prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul 
procesării acestora;  
- dreptul la portabilitatea datelor - datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în 
baze de date prelucrate manual/automat. Ne puteți cere să transmitem, către dvs. sau către o terță parte, 
datele cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dvs, într-un format structurat, utilizat în mod 
curent, ori de câte ori prelucrăm datele dvs. pe bază de contract/consimțământ și prin mijloace 
automatizate; 
- dreptul de opoziție - dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării bazate pe 
un interes legitim sau dacă în situația dumneavoastră personală apar situații care vă determină să vă 
exercitați acest drept (inclusiv profilarea);  
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de 
profiluri - nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de 
profiluri. 
Toate aceste drepturi pot să fie exercitate prin transmiterea unei notificări în acest sens, pe adresa noastră 
de e-mail: office@centruldezvoltaresociala.ro sau direct la sediul nostru din: Iași, Str. Bălușescu nr. 2, 
parter.        
De asemenea, pentru orice informații legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către 
CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T & CO, vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor cu 
caracter personal la adresa de email: office@centruldezvoltaresociala.ro.                       
 

 

DATA________________                DE ACORD, 

      SALARIAT _____________________________________________ 
                    (numele, prenumele și semnătura) 


