Notificare de confidentialitate privind datele cu caracter personal

Asigurarea protectiei si a utilizarii adecvate a datelor cu caracter personal reprezinta o prioritate
permanenta pentru institutia noastra. Regulamentul general UE privind protectia datelor cu caracter personal
nr. 679/2016 („GDPR”), consolideaza drepturile persoanelor vizate si securitatea prelucrarii datelor cu
caracter personal in Uniunea Europeana, in vigoare din 25 mai 2018.
Direcția de Asistență Socială Curtea de Arges se aliniaza prevederilor GDPR. In acest scop, au fost
aplicate masuri legale, operationale si tehnice, toate cu scopul unic de conformare la cerintele GDPR. Astfel,
dorim sa va informam in ce fel vom prelucra datele cu caracter personal in interactiunea cu serviciile
noastre:
1. Regulamentul general UE privind protectia datelor cu caracter personal nr. 679/2016 (GDPR) care
modifica legea 677/2001, descrie datele cu caracter personal ca fiind orice informatie referitoare la o
persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”) direct sau indirect, in special prin referire
la un identificator cum ar fi un nume, un numar de identificare, date despre locatie, un identificator online,
precum si unul sau mai multi factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, economic, cultural sau
social al acelei persoane fizice. Datele personale se refera, prin urmare, la o persoana fizica, care poate fi
identificata prin utilizarea categoriilor de date mentionate anterior. Identificarea poate fi realizata printr-o
singura informatie sau prin corelare cu orice alta informatie aflata in posesia operatorului de date sau care ar
putea sa intre in posesia acestuia. În conformitate cu obligatiile noastre de a va informa cu privire la orice
operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal, va aducem la cunostinta urmatoarele:
a) Cum colecteaza D.A.S. Curtea de Arges datele cu caracter personal?
- Directia de Asistenta Sociala Curtea de Arges colecteaza datele cu caracter personal din formulare
sau direct din apel telefonic, cu informarea clara a persoanei cu care interactioneaza.
b) Care sunt datele cu caracter personal prelucrate de D.A.S. Curtea de Arges?
- Directia de Asistenta Sociala Curtea de Arges poate prelucra oricare dintre urmatoarele categorii de
date personale care v-ar putea viza:
◦ Nume - Prenume,
◦ Adresa,
◦ Numar de telefon,
◦ Adresa de e-mail,
◦ Carte de identitate,
◦ CNP,
◦ Imaginea,
◦ Date privind sanatatea,

◦ Date sensibile.
2. Directia de Asistenta Sociala Curtea de Arges respecta obligatiile care ii revin in temeiul
legislatiei nationale si al GDPR prin actiuni precum:
- actualizarea datelor cu caracter personal,
- stocarea si distrugerea acestora in siguranta,
- evitarea colectarii sau pastrarea unor cantitati excesive de date,
- aplicarea unor masuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal,
- protejarea datelor cu caracter personal impotriva pierderii, utilizarii abuzive, accesului neautorizat
si divulgarii.
3. Directia de Asistenta Sociala Curtea de Arges poate utiliza datele dumnavoastra cu caracter
personal in urmatoarele scopuri:
(I) Pentru realizarea obiectului unui contract;
(II) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
(III) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane
fizice;
(IV) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care
rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.
4. Directia de Asistenta Sociala Curtea de Arges isi poate intemeia prelucrarea datelor dumnavoastra
cu caracter personal pe oricare din temeiurile de legalitate de mai jos:
- executarea unui contract: 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;
- respectarea obligatiilor legale: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații
legale care îi revine operatorului;
- interes public: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes
public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
- interesul legitim al institutiei publice: prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime
urmarite de institutia publica, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile
fundamentale ale persoanei vizate, care implica protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci
cand persoana vizata este copil;
- interesul vital al persoanei: prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale
persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică
sau juridică de a-și da consimțământul;
5. Pot exista situatii in care sa fie necesara transferarea datelor dumneavoastra cu caracter personal
catre anumite institutii publice. In cazul in care trebuie sa transmitem datele dumneavoastra cu caracter
personal unei terte părți vom face acest lucru numai daca acest lucru este legal. Oricare terțe părți carora le
comunicam datele dumneavoastra sunt obligate sa pastreze aceste date in siguranta si sa le foloseasca doar

pentru a presta activitatea pentru care au fost imputerniciti in conditiile legii. Atunci cand nu mai au nevoie
de datele dumneavoastra, vor efectua distrugerea acestora in conditiile prevazute de reglementarile in
vigoare.
6. Nu vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal mai mult decat este rezonabil necesar,
in conformitate cu scopul acestei prelucrari sau conform obligatiilor legale aplicabile. Prelucrarea este pe
durata contractului sau pe durata prestării serviciilor. Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este
necesar pentru scopurile menționate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale, respectiv
între 1 și 50 de ani.
Datele sunt colectate și prelucrate în România. Datele vor fi prelucrate de personalul Direcției de
Asistență Socială Curtea de Arges, fiecare salariat folosind minimul necesar de date în vederea executării
sarcinilor de serviciu.
Daca datele cu caracter personal vor fi transferate in tari sau teritorii din afara UE, va vom comunica
detalii cu privire la modul in care datele vor fi protejate, impreuna cu detalii despre modul de obtinere a
garantiilor relevante.
7. Spatiile comune din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Curtea de Arges sunt monitorizate
video pentru securitatea beneficiarilor si ale salariatilor, dar imaginile stocate sunt protejate si nu sunt
folosite in alte scopuri.
8. Drepturile cu privire la datele dumneavoastra personale:
- dreptul de acces - Dreptul de acces vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a
faptului că se prelucrează sau nu date personale care vă privesc;
- dreptul la rectificare – Acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor
cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea
sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate;
- dreptul de a fi uitat – Acesta presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor ca fi aplicabil în anumite
circumstanțe, cum ar fi:
(I) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate
sau prelucrate,
(II) datele d-voastră au fost prelucrate ilegal;
- dreptul la restrictionarea prelucrarii – Acesta presupune dreptul de a solicita și de a obține
restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:
(I) atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea
exactității acelor date,
(II) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora,
solicitând restricționarea utilizării lor;
- dreptul la portabilitate – Aveti dreptul de a solicita transferul datelor pe care le detinem despre
dumneavoastra, catre o alta institutie publica, daca sunt indeplinite conditiile aplicabile cu privire la aceste
date,

- dreptul de a formula obiectii - Aveti dreptul de a formula obiectii fata de anumite tipuri de
prelucrare,
- dreptul la opozitie - Acesta presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive
legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea
a fost efectuată în interesul nostru legitim.
- dreptul de a adresa sesizari – Aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala
pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.
9. Pentru mai multe detalii, veti putea utiliza urmatoarele date de contact:
- Registratura Directiei de Asistenta Sociala Curtea de Arges,
- prin posta, cu mentiunea “DPO Directia de Asistenta Sociala Curtea de Arges”.

În ceea ce priveşte legalitatea prelucrării datelor cu caracter special, Regulamentul instituie reguli mai
specifice. Astfel de date pot fi prelucrate ori în baza consimţământului, în care trebuie descrise cu exactitate
tipurile de date cu caracter special care vor fi prelucrate precum şi scopurile în care se face prelucrarea, ori
dacă este respectată una din condiţiile următoare:
• prelucrarea este asociată domeniului ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în
măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de
muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și
interesele persoanei vizate;
• prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane
fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul;
• prelucrarea este efectuată în cadrul activităților lor legitime și cu garanții adecvate de către o fundație, o
asociație sau orice alt organism fără scop lucrativ și cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu
condiția ca prelucrarea să se refere numai la membrii sau la foștii membri ai organismului respectiv sau la
persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale și ca datele cu caracter
personal să nu fie comunicate terților fără consimțământul persoanelor vizate;
• prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana
vizată;
• prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte
ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare;
• prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului
intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede
măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei
vizate;
• prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de
muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială
sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială,
în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical
și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor specifice unui profesionist supus obligației de păstrare a
secretului profesional;
• prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția
împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de
calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul
dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate și specifice pentru protejarea
drepturilor și libertăților persoanei vizate, în special a secretului profesional;
• prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau
istorică ori în scopuri statistice, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu
obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și
specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate.

