Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în
continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu referire la protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește colectarea, prelucrarea și circulația datelor cu caracter personal.

Menționăm că INCDPM ”ALEXANDRU DARABONT” nu are ca activitate principală prelucrarea de date cu
caracter personal.
INCDPM ”ALEXANDRU DARABONT” a luat măsuri de stocare în siguranţă a informaţiilor privind date cu caracter
personal, astfel încât sa fie asigurat un nivel adecvat de protecţie şi securitate.
Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerinţelor păstrării în siguranţă a datelor şi
informaţiilor, INCDPM ”ALEXANDRU DARABONT” a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate
pe anumite direcţii de acţiune: identificarea şi autentificarea utilizatorului, tipul de acces, colectarea datelor, execuţia
copiilor de siguranţă, computerele şi terminalele de acces, fişierele de acces, instruirea personalului.
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de:
– retragerea consimtamantului - când datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de noi în baza consimțămantului
dat de dumneavoastră, aveti dreptul oricând să vă retrageți consimțământul trimițând un e-mail pe adresa
office.inpm.ro. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării anterioare.
- dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu
caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteți obține acces la datele respective și la informații privind
modalitatea în care sunt prelucrate.
- dreptul la rectificare se referă la corectarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete.
- dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul să ne solicitați să vă ștergem datele cu
caracter personal. Având în vedere că ștergerea datelor se poate face în anumite condiții reglementate de lege, vom
analiza cererea dumneavoastră în raport cu aceste prevederi și vom reveni în scris în termenul legal privind ce date
putem șterge.
- dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care:
i) contestați exactitatea datelor dumneavoastră, pentru o perioada care ne permite să verificăm corectitudinea lor;
ii) prelucrarea este ilegală iar dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor, solicitand în schimb restricționarea prelucrării
lor;
iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării dar dumneavoastră le solicitați pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
iv) v-ați opus prelucrării și aveți nevoie și de restricționarea ei pe perioada cât noi verificăm dacă interesul nostru
prevalează interesului dumneavoastră.

- dreptul la obiecție - puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor dumneavoastră dacă prelucrarea nu se bazează pe
consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părti. Vom analiza cererea
dumneavoastră în raport cu prevederile legale si vom reveni în scris în termen legal.
- dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul pe care îl aveti în anumite condiții, de a primi datele dumneavoastră
într-un format structurat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator.
Pentru mai multe informații despre acest subiect, puteți consulta legislația în vigoare accesând linkurile de mai jos:


https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO - Regulamentul General
privind Protecția Datelor



Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul (UE) 679/2016 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 cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția
Datelor(RGPD/GDPR) http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1520



http://www.dataprotection.ro/ Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal

Dacă aveți nemulțumiri în privința modului în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne
contactați pentru a vă soluționa problema. Independent de acest demers, aveți dreptul să vă adresați direct ANSPDCP
contactandu-i prin website-ul www.dataprotection.ro sau la email anspdcp[at]dataprotection.ro sau telefon: +40 318 059
211; +40 318 059 212; fax: +40 318 059 602.

