Informari privind protectia datelor cu caracter personal
• Nota de informare privind prelucarea datelor cu caracter personal in cadrul C.N.C.AF Minvest
SA Deva
• Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal ale angajatilor
• Clauza privind protectia datelor personale ale contractantilor persoane juridice si persoane
fizice
•Acord consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal
• Model cerere de exercitare al dreptului de acces al persoanei vizate
•Model cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare
•Model cerere de exercitare a dreptului la stergerea datelor

Care sunt drepturile dumneavoastră?
1. Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a
Datelor Personale efectuate de către C.N.C.A.F Minvest SA .
2. Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea C.N.C.A.F Minvest o confirmare că
acesta prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ,
acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;
3. Dreptul de retragere a consimțământului: dreptul de a va retrage consimțământul pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.
4. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la C.N.C.A.F Minvest , fără întârzieri
nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu
caracter personal care sunt incomplete;
5. Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține de la , C.N.C.A.F Minvest, fără întârzieri
nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, atunci când intervine
oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR:
o

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate sau prelucrate de către C.N.C.A.F Minvest;

o

vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date în scopurile
menționate mai sus;

o

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de către C.N.C.A.F Minvest;

o

datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale
care revine C.N.C.A.F Minvest.

6. Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul de a obține de la C.N.C.A.F Minvest
restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații
prevăzute de GDPR, astfel:

o

contestați exactitatea datelor pe care le prelucrează C.N.C.A.F Minvest.
Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioadă care îi permite C.N.C.A.F
Minvest să verifice exactitatea datelor;

o

Prelucrarea Datelor Personale de către C.N.C.A.F Minvest este ilegală, iar
dumneavoastră nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea
utilizării lor de către C.N.C.A.F Minvest;

o

C.N.C.A.F Minvest nu mai are nevoie de datele dvs personale, dar dvs le solicitați
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau într-o
procedură administrativă;

7. Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care
vă aflați, prelucrării efectuate de C.N.C.A.F Minvest având ca temei juridic interesul
legitim al dvs.
8. Dreptul de a depune o plângere: Aveți dreptul de a depune plângere la responsabilul cu
protecția datelor personale din cadrul C.N.C.A.F Minvest (office@minvestdeva.ro) și în
cazul în care considerați că nu se soluționează, puteți depune plângere în fața Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in
cazul în care doriți să vă apărați drepturile și să solicitați remedierea situației
dumneavoastră, în cazul unei încălcări a protecției prelucrării Datelor Personale de către
C.N.C.A.F Minvest.

Cum puteți depune o plângere/sesizare?
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră puteți trimite o cerere scrisă:
1. prin e-mail la adresa: office@minvestdeva.ro
2. prin poștă/curier la următoarea adresă: Mun. Deva, Str. Piata Unirii nr.9, jud. Hunedoara
3. direct prin depunere la sediul . C.N.C.A.F Minvest SA Deva. După primirea cererii,
C.N.C.A.F Minvest va reveni către dumneavoastră cu un răspuns, în mod gratuit și fără
întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii.

ANEXA NR……LA CONTRACTUL NR….. /DATA ….
CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Partie [se introduc datele de indentificare ale partilor]
Art. 1.Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare,
privind protecția datelor cu caracter personal.
Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se
aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei
persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea
Europeană sau care le furnizează servicii.
Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a
se limita la:
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau
transferul informațiilor personale
● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim
de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de
încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,
● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu
Regulamentul 679/2016.
Art. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au
încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop
face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena
perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada
corespondentă realizării obiectului principal al contractului.
Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau
comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod.
Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice
necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:
● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu
care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au
acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi
citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și
după stocare
● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau
eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil
să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor
cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor
● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau
eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele
sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți
● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere
accidentală
● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat
BENEFICIAR

PRESTATOR

MODEL - Cerere pentru exercitarea dreptului de acces
Către,
C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva
Subsemnatul/Subsemnata ________________________________ (numele și prenumele) cu
domiciliul/reședința în _______________________str. _______________________, nr. ___, bl.
___, sc. ___, ap. ___, telefon ________________ (opțional), e-mail
________________________ (opțional), în temeiul Art. 15 din Regulamentul (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 și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în vigoare, vă rog să-mi
comunicați dacă datele cu caracter personal care mă privesc sunt prelucrate sau nu în cadrul
societății dumneavoastră.
Vă rog să dispuneți ca măsurile luate potrivit solicitării formulate să-mi fie comunicate la
(opţional)
_____________________________________________________________________.

Data
Semnătura,

MODEL - Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare
Catre,
C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva
Subsemnatul/Subsemnata ________________________________ (numele și prenumele) cu
domiciliul/reședința în _______________________str. _______________________, nr. ___, bl.
___, sc. ___, ap. ___, telefon ________________ (opțional), e-mail
________________________ (opțional), în temeiul Art. 16 din Regulamentul (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 și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în vigoare, vă rog să dispuneți
măsurile legale pentru ca următoarele date cu caracter personal care mă privesc
________________________________________________________________¹ să fie
rectificate, deoarece nu sunt complete/exacte.
De asemenea vă rog, dacă este cazul, să notificați terții
_________________________________________________ cărora le-au fost dezvăluite
datele mele cu caracter personal
________________________________________________________¹ de faptul că acestea au
fost rectificate.
Dovada necesității rectificării rezidă din _________________________________________.
Sau
Anexez următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere (dacă este cazul):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___.
Vă rog să dispuneți ca măsurile luate potrivit solicitării formulate să-mi fie comunicate la
(opțional)
_____________________________________________________________________.

Data
Semnătura,

1 - se vor trece datele cu caracter personal

MODEL - Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere
Către,
C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva
Subsemnatul/Subsemnata ________________________________ (numele și prenumele) cu
domiciliul/reședința în _______________________str. _______________________, nr. ___, bl.
___, sc. ___, ap. ___, telefon ________________ (opțional), e-mail
________________________ (opțional), în temeiul Art. 17 din Regulamentul (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 și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în vigoare, vă rog să dispuneți
măsurile legale pentru ca următoarele datele cu caracter personal care mă privesc
_______________________________________________________ să fie șterse, deoarece
____________________________________________________________________________
_.
De asemenea vă rog, dacă este cazul, să notificați terții
___________________________________________________ cărora le-au fost dezvăluite
datele mele cu caracter personal
________________________________________________________ de faptul că acestea au
fost șterse.
Anexez următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere (dacă este cazul):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____.
Vă rog să dispuneți ca măsurile luate potrivit solicitării formulate să-mi fie comunicate la
(opțional)
_____________________________________________________________________.

Data

Semnătura,

