NOTĂ DE INFORMARE

RNP - Romsilva Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului –
Cioclovina R.A. (APNGM-C R.A.), cu sediul în Deva, Aleea Parcului, nr.21,
jud.Hunedoara, vă informează prin prezenta despre modul de prelucrare a datelor
personale și drepturile pe care le dețin persoanele a căror date sunt prelucrate, în
conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională
privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
În conformitate cu legislaţia naţională și europeană (Regulamentul
2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, APNGM-C R.A. are obligaţia de a
administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele
personale care îi sunt furnizate.
Conform Regulamentului UE 679/2016, prin prelucrare de date se întelege
orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal
sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Temeiul legal pentru care autoritatea publică prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal îl constituie art.6 alin.1 din GDPR, respectiv:
- lit. b) - 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;
- lit. c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi
revine operatorului;
- lit. d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei
vizate sau ale altei persoane fizice;
- lit. e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui
interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit
operatorul.
Tipul datelor prelucrate de autoritate sunt, fără a se limita la acestea,
următoarele: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, de reședință, adresa de
email, număr de telefon, serie și număr de buletin, datele din certificatul de naștere /
căsătorie după caz, date medicale, date privind bunurile, etc.
Scopul pentru care se realizează prelucrarea de date cu caracter personal
este determinat de prestarea unui serviciu, îndeplinirea unei sarcini generată dintr-o
obligație legală a administrației sau încheierea unui contract.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către
APNGM-C R.A. și pot fi dezvăluite altor autorități și instituții publice numai în baza
obligațiilor de drept public, instanțelor judecătorești, și în orice alte situații justificate,
cu înștiințarea dumneavoastră prealabilă, dar numai în vederea îndeplinirii scopului
amintit mai sus și urmărind protejarea datelor dumneavoastră.
Termenul pentru care sunt stocate datele dumneavoastră este cel necesar
atingerii scopurilor sau pentru perioade determinate de către o obligație legală.
Drepturile prevăzute de Regulamentul 679/2016 de care beneficiați sunt
următoarele: dreptul de informare și acces privind tipul de date prelucrate, dreptul de

prelucrare a datelor inexacte, dreptul de suplimentare a datelor, dreptul de ștergere
a datelor, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, dreptul de petiționare în fața
autorității de supraveghere.
Pentru orice alte informații suplimentare, ne puteți contacta la adresa de mail
office@apngmc.rosilva.ro, sau la numărul de telefon 0254211569 – responsabil cu
protecția datelor – consilier juridic Pop Călin.

