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INTRODUCERE 

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) 2016 înlocuiește Directiva UE privind protecția datelor 
din 1995 și înlocuiește legislația fiecărui stat membru care a fost elaborată în conformitate cu Directiva 95/46 / 
CE privind protecția datelor. Scopul acestuia este de a proteja „drepturile și libertățile” persoanelor fizice 
identificate sau identificabile (persoane vizate) și de a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt 
prelucrate fără cunoștința lor și, ori de câte ori este posibil, să fie prelucrate cu consimțământul lor. 

 CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO, cu sediul în Iași, str. Bălușescu nr.2, județul Iași, telefon +40-
(0)758028613, e-mail acafar@centruldezvoltaresociala.ro, cod fiscal/cod unic de înregistrare 29203305, 
Operator de date cu caracter personal, în calitate de Beneficiar, SINDICATUL VALAHIA TÂRGOVIȘTE, cu sediul 
în Târgoviște,  Șoseaua Găești, nr. 18, județul Dâmbovița, telefon/fax 0245 213 926, mobil 0722 420 851, e-
mail valahia1@gmail.com, cod de identificare fiscală 4495719, Operator de date cu caracter personal, în 
calitate de Partener 1 al proiectului și  SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL, cu sediul in Iasi, Sos. 
Moara de foc, nr.12, bl. 407, sc. B, sp. Com 2, tel 0733085911, e-mail: e-mail livioara.anghel@gmail.com , cod 
de identificare fiscala RO23028574, Operator de date cu caracter personal, în calitate de Partener 2 al 
proiectului finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 „ACAFAR 
– Angajați Calificați prin Acces la Formare Profesională continuă a Adulților din România, prin contractul de 
finanțare nr. POCU/726/6/12/135438, trebuie să respecte toate legile relevante ale UE și ale statelor membre 
cu privire la datele cu caracter personal și protecția „drepturilor și libertăților” persoanelor ale căror informații 
sunt colectate și procesate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). 

Conformitatea cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este pusă în aplicare de această 
politică împreună cu procesele și procedurile conexe. 

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și această politică se aplică tuturor structurilor care 
prelucrează datele personale care se regăsesc în documentele instituţiei, inclusiv celor efectuate asupra 
datelor personale ale angajaților, furnizorilor și partenerilor, precum și orice alte date personale pe care 
instituţia le procesează de la orice sursă. 

Operatorul stabilește prin prezenta politică obiective pentru protecția și confidențialitatea datelor cu caracter 
confidențial. 

Expertul GDRP este responsabil de păstrarea unei evidenţe actualizate a tuturor categoriilor de activităţi de 
prelucrare desfăşurate în cadrul instituţiei, sub forma unui registru de prelucrare a datelor personale, precum 
și a tuturor documentelor specifice/necesare implementării regulamentului, ținând cont de modificările care 
pot apărea în activitățile Operatorului și de orice cerințe suplimentare identificate prin evaluări ale impactului 
protecției datelor. Acest registru trebuie să fie disponibil la cererea Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în calitatea acesteia de autoritate publică centrală 
autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale. 



 

 

Această politică se aplică tuturor angajaților/personalului din cadrul CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO, 
SINDICATUL VALAHIA TÂRGOVIȘTE, SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL. 

Principii privind protecția datelor 

Întreaga prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să se desfășoare în conformitate cu principiile de 
protecție a datelor prevăzute la art. 5 din Regulament (GDPR). 

Operatorul este responsabil de respectarea acestor principii şi se asigură de faptul că: 

Datele personale trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent 

Legalitate – Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele 
condiţii: 

 apersoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru 
unul sau mai multe scopuri specifice; 

 prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau 
pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

 prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Operatorului; 
 prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane 

fizice; 
 prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care 

rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit Operatorul. 
 

Transparența – Informațiile specifice care trebuie furnizate persoanei vizate trebuie să includă cel puțin 
urmatoarele: 

 identitatea și datele de contact ale OPERATORUL; 
 datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor; 
 scopul prelucrării pentru care sunt destinate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al 

prelucrării; 
 perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal; 
 existența drepturilor de a solicita accesul, rectificarea, ștergerea sau opoziția față de prelucrare și 

condițiile (sau lipsa) de exercitare a acestor drepturi, cum ar fi afectarea legalității prelucrării 
anterioare; 

 categoriile de date cu caracter personal în cauză; 
 destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz; 
 transferul de date cu caracter personal unui destinatar dintr-o țară terță și nivelul de protecție acordat 

datelor, dacă este cazul; 



 

 

 orice alte informații necesare pentru a garanta o prelucrare corectă. 
 

Datele personale pot fi colectate numai în scopuri specifice, explicite și legitime 

Datele obținute în scopuri specificate nu trebuie utilizate într-un scop diferit de cele notificate oficial autorității 
de supraveghere ca parte a procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal la nivelul instituţiei. 

Datele personale trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru procesare 

Datele personale trebuie să fie corecte și să fie actualizate 

Trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, 
având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere. 

Datele care sunt stocate de către Operatorul de date trebuie revizuite și actualizate, după caz. 

De asemenea, este responsabilitatea persoanei vizate să se asigure că datele deținute de instituţie sunt 
corecte și actualizate. Completarea unui formular de înregistrare sau cerere de către persoana vizată va 
include o declarație conform căreia datele conținute în acesta sunt corecte la data depunerii. 

Angajații/personalul/Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate de instituţie au obligația de a notifica 
instituţia cu privire la orice schimbări ale datelor personale pentru a permite actualizarea înregistrărilor 
personale. Este responsabilitatea instituţiei să se asigure că orice notificare cu privire la schimbarea 
circumstanțelor este înregistrată și că aceasta este actualizată. 

Expertul GDRP este responsabil de urmărirea aplicării procedurilor și politicilor adecvate pentru păstrarea 
datelor cu caracter personal corecte și actualizate, ținând cont de volumul de date colectate, viteza cu care s-
ar putea schimba și orice alți factori relevanți. 

Expertul GDRP este responsabil pentru a răspunde solicitărilor de rectificare de la persoanele vizate în termen 
de o lună. Aceast termen poate fi extins la încă două luni pentru solicitări complexe. În cazul în care instituţia 
decide să nu respecte cererea, responsabilul cu protecția datelor trebuie să răspundă persoanei vizate pentru 
a-și explica raționamentul și să o informeze cu privire la dreptul acesteia de a se plânge autorității de 
supraveghere și de a solicita căi de atac. 

Expertul GDRP este responsabil ca, în cazul în care terțe părți au primit date personale inexacte sau 
neactualizate, să le informeze că informațiile sunt inexacte și / sau expirate și nu trebuie să fie utilizate cât și 
pentru transmiterea oricărei corecții a datelor cu caracter personal părții terțe în cazul în care acest lucru este 
necesar. 

Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate 
numai atâta timp cât este necesar pentru prelucrare. 



 

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt păstrate dincolo de data prelucrării, acestea vor fi 
criptate/anonimizate pentru a proteja identitatea persoanei vizate în cazul unei încălcări a datelor. 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate și, odată cu depășirea datei de păstrare, acestea trebuie distruse în 
siguranță. 

Datele personale trebuie prelucrate într-o manieră care să asigure securitatea corespunzătoare 

La evaluarea măsurilor tehnice adecvate, Expertul GDRP va lua în considerare următoarele: 
 Protecția prin parolă; 
 Blocarea automată a terminalelor inerte; 
 Eliminarea drepturilor de acces pentru USB și alte suporturi de memorie; 
 Software de verificare a virușilor și firewall-uri; 
 Drepturile de acces bazate pe roluri, inclusiv cele atribuite personalului temporar; 
 Criptarea dispozitivelor care părăsesc sediile organizației, cum ar fi laptopurile; 
 Securitatea rețelelor la nivel local și larg; 
 Tehnologii de îmbunătățire a confidențialității, cum ar fi pseudonimizarea și anonimizarea. 

 
La evaluarea măsurilor organizatorice adecvate, responsabilul cu protecția datelor va lua în considerare 
următoarele: 

 Monitorizarea personalului pentru respectarea standardelor de securitate relevante; 
 Controlul accesului fizic la înregistrările electronice și pe hârtie; 
 Stocarea de date pe suport de hârtie în dulapuri închise; 
 Restricționarea utilizării dispozitivelor electronice portabile în afara locului de muncă; 
 Restricționarea folosirii dispozitivelor personale ale angajatului la locul de muncă; 
 Adoptarea unor reguli clare despre parole; 
 Realizarea de copii de rezervă periodică a datelor cu caracter personal. 

 
Legalitatea prelucrării – Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care 
îi revin instituţiei. 
 
CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile 
regulamentului GDPR, în calitate de operator, prin intermediul structurilor interne, în conformitate cu 
prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități: 

 implementarea, monitorizarea, managementul şi verificarea proiectelor finanţate din fonduri 
nerambursabile; 

 relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice; 
 formulare de acțiuni și reprezentare în instanță; 
 organizare/derulare evenimente; 



 

 

 soluționarea plângerilor; 
 înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal; 
 încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii; 
 constatarea neregulilor/fraudelor şi stabilirea corecţiilor financiare/ creanţelor bugetare; 
 asigurarea măsurilor de securitate necesare; 
 comunicări sau raportări către autorităţile, instituţiile sau agenţiile de stat sau guvernamentale 

abilitate, instituţii europene; 
 efectuarea verificărilor şi controalelor de către structurile de specialitate din cadrul instituţiei. 

 
Tipuri de date cu caracter personal care se prelucrează 
Operatorul prelucrează numai datele personale necesare în scopurile menționate și solicită persoanelor vizate 
comunicarea datelor cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri. 
 
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul compartimentelor din cadrul 
instituţiei sunt următoarele: 
 
Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice: 

 nume, prenume, 
 semnătura, 
 detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc., 

În mod excepțional: 
 serie și număr CI/BI, 
 CNP. 

 
Pentru organizare/derulare evenimente: 

 nume, prenume, 
 funcție, profesie, 
 denumirea angajatorului, 
 detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală. 

 
Pentru accesarea site-ului: 

 adresa IP, 
 tipul de browser folosit. 

 
Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor: 



 

 

 nume, prenume, 
 semnătura, 
 detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc., 
 serie și număr CI/BI, CNP. 

 
Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii: 

 nume, prenume, 
 funcție, 
 detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală. 

Operatorul îşi rezervă dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor 
din cadrul instituţiei, strict în conformitate cu prevederile legale. 
 
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 
Datele personale sunt destinate utilizării de către instituţiei şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă 
este cazul: 

 persoanelor vizate / reprezentanţii legali ai persoanelor vizate; 
 angajaţi; 
 împuterniciţi ai instituţiei (persoane fizice sau juridice); 
 parteneri contractuali; 
 alte instituții / autorități centrale și locale; 
 instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță; 
 în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a instituţiei; 
 în cadrul activității de investigare/control; 
 Organe de cercetare penală. 

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați 
anterior. 
Datele personale sunt stocate pe perioada necesară pentru scopurile menţionate mai sus, în vederea efectuării 
tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților compartimentelor din cadrul instituţiei, ţinând 
cont de prevederile legislaţiei naţionale şi europene în domeniu, după care vor fi arhivate potrivit legislației 
aplicabile. 
 
Consimţământul 
Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru 
prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe art. 9 alin. (2) 
lit. (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal 



 

 

pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern 
prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” 
din GDPR, persoanele vizate au dreptul de a îşi retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, se poate 
modifica sau elimina consimțământul în orice moment, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un 
interes legitim pentru a nu face acest lucru. 

„Consimțământul” înseamnă că persoana vizată a fost pe deplin informată cu privire la prelucrarea 
intenționată și că și-a exprimat acordul, în timp ce se află într-o stare de spirit adecvată pentru a face acest 
lucru și fără a se exercita presiuni asupra acesteia. Consimțământul obținut sub presiune sau pe baza unor 
informații înșelătoare nu va constitui o bază valabilă pentru procesare. 
Pentru datele sensibile, trebuie obținut un acord scris explicit a persoanelor vizate, cu excepția cazului în care 
există o bază legitimă de procesare alternativă. 
 
Evaluarea impactului prelucrării datelor personale 
În cazul în care un tip de prelucrare, în special prin utilizarea noilor tehnologii și ținând seama de natura, 
scopul, contextul și scopurile prelucrării, poate duce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile 
persoanelor fizice, Operatorul va efectua o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare preconizate 
asupra protecției datelor cu caracter personal. 
În cazul în care există motive serioase de îngrijorare cu privire la posibilele pagube asupra datelor în cauză, 
expertul GDRP trebuie să supuna atentiei problema către autoritea de supraveghere. 
 
Păstrarea și eliminarea datelor 
Operatorul nu va păstra datele cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea persoanelor 
vizate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar, în raport cu scopul (scopurile) pentru care datele au 
fost colectate inițial. 
Operatorul poate stoca date pentru perioade mai lungi decât cele strict necesare pentru procesarea datelor cu 
caracter personal doar în cazul în care datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de 
arhivare în interes public, în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice, sub rezerva 
punerii în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților 
persoanei vizate. 
Durata stocării fiecărei categorii de date cu caracter personal sau a datelor cu caracter personal a unei anumite 
persoane va fi cea impusă de prevederi legale imperative. 
Datele cu caracter personal trebuie să fie eliminate în siguranță, în conformitate cu al șaselea principiu al GDPR 
- prelucrate într-un mod adecvat pentru a menține securitatea, protejând astfel drepturile și libertățile 
persoanelor vizate. 
 
 



 

 

Drepturile persoanelor vizate 
 Dreptul la acces (se poate obține din partea operatorului o confirmare privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și informații cu privire la modalitatea în care sunt prelucrate datele dvs.); 
 Dreptul la rectificare (se poate solicita corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor inexact); 
 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (se poate solicita ca operatorul să șteargă datele 

personale, printre altele în situația în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau persoana și-a 
retras consimțământul și nu mai există niciun temei juridic pentru prelucrare); 

 Dreptul la restricționarea prelucrării (se poate cere restricționarea prelucrării datelor, în special dacă 
persoana contestă exactitatea lor); 

 Dreptul la opoziție (persoana se poate opune prelucrării datelor atunci când prelucrarea are în vedere 
un interes legitim al operatorului); 

 Dreptul la portabilitatea datelor (puteți solicita să primiți, în anumite condiții, datele personale pe 
care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date 
să fie transmise altui operator); 

 Dreptul de retragere a consimțământului (în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe 
consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar 
pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă); 

 Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate (puteți solicita intervenția umană, puteți exprima 
propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia, solicitând operatorului o 
analiză individuală și personalizată);  

 Dreptul de a depune plângere (persoana poate apela la Autoritatea Națională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter Personal în situația în care consideră că i-au fost încălcate drepturile). 

 
 


