
 

 

 
 

ANEXA NR….… LA CONTRACTUL NR…....... /DATA .............…. 
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, 
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 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, prin această notă de informare detaliază când și de ce vă prelucrează datele cu 
caracter personal, cum le folosește, condițiile în care le poate divulga altora și cum le stochează în condiții de 
siguranță.  

 
Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate – având în vedere calitatea 

dumneavoastră de contractant/prestator/furnizor, fie în nume propriu, fie în calitate de reprezentant legal/ 
împuternicit/persoană de contact a unei alte persoane sau entități, vă prelucrăm datele cu caracter personal în 
următoarele scopuri: 

- implementarea, monitorizarea, managementul şi verificarea proiectelor finanţate din fonduri 
nerambursabile; 
- relații publice/petiționare/formulare 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; 
- închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii; 
- constatarea neregulilor/fraudelor şi stabilirea corecţiilor financiare/ creanţelor bugetare; 
- 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; 
- conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în 
vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la autoritățile 
fiscale și judiciare). 
Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executării contractului încheiat cu dvs. sau cu 

persoana/entitatea juridică în numele căreia acționați și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre în calitate de 
parte contractantă.  

 



 

 

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor sunt 
următoarele: 

- nume, prenume; 
- funcție; 
- detalii de contact: număr de telefon personal/de serviciu, adresă de e-mail, adresă poștală; 
- semnătura. 
 
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal:  
- autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma 
reglementărilor aplicabile; 
- împuterniciţi ai instituţiei (persoane fizice sau juridice); 
- parteneri contractuali; 
- 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; 
- consilieri profesioniști, precum auditori, avocați, evaluatori etc.; 
- angajaţi; 
- Organe de cercetare penală. 
Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari 

precizați  anterior. 
Datele dumneavoastră vor putea fi dezvăluite către partenerii contractuali ai Operatorului implicați în 

derularea și implementarea Proiectului, în măsura în care această dezvăluire se realizează pentru scopurile de 
raportare tehnică a activităților desfășurate în cadrul Proiectului precum și către finanțator sau alte organisme 
cu rol de verificare în cazul în care sunt solicitate oficial (AM POCU, OIR POSDRU Nord-Est ș.a.) 

 
Perioada de păstrare  
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. 

CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO nu va păstra datele cu caracter personal într-o formă care să 
permită identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar, în funcție de scopul (scopurile) 
pentru care au fost colectate inițial. 

CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO poate stoca date pe perioade mai lungi dacă datele cu caracter 
personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul arhivării în scopuri de 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. 

 
Securitatea datelor cu caracter personal 
CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja 

datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de 



 

 

securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării 
neautorizate, precum și a altor riscuri similare. 

 
Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal 
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:  
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). 
 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Centrului de Dezvoltare Socială T&CO cu o cerere 

scrisă, datată și semnată transmisă via e-mail la adresa: acafar@centruldezvoltaresociala.ro sau prin 
poștă/personal la adresa Iași, str. Bălușescu nr.2. 

 
 
Data: ………………………….. 
 
Furnizor/Prestator,       Achizitor/Beneficiar, 
Reprezentant legal,        Reprezentant legal, 
 
………………………………………………………                                                             ……………………………………………………… 
      (numele, prenumele și semnătura)            (numele, prenumele și semnătura) 
  


