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INFORMARE GDPR
REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR

Începand cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind
protecţia datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR).
Regulamentul are ca scop crearea unui cadru legislativ unic European care să protejeze
persoanele fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi să reglementeze
circulaţia acestora. Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani alături de Inspecţia Muncii se aliniază
prevederilor GDPR.
Astfel, dorim să vă informăm în ce fel vom prelucra datele cu caracter personal în interacţiunea
cu serviciile noastre:
•

Ce sunt datele cu caracter personal?
Orice fel de informaţii care pot duce la identificarea unei persoane fizice : nume, prenume, adresa,
CNP, seria şi numărul cărţii de identitate, număr de înmatriculare al maşinii, cetăţenia, funcţia,
profesia, locul de muncă, nr.de telefon, adresa de e-mail, imaginea sau semnătura.

•

Cum colectează Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani datele cu caracter personal?
Ele pot fi colectate prin formulare, direct, din apel telefonic sau prin email, cu informarea clară a
persoanei cu care interacţionăm; de asemenea, prin utilizarea programului REVISAL (REGES).

o Care sunt datele cu caracter personal prelucrate de Inspectoratul Teritorial de Muncă
Botoşani?
a) nume și prenume;
b) adresa;
c) număr telefon;
d) adresa de e-mail;
e) cod numeric personal;
f) imaginea;
g) date privind sănătatea;
h) cetaţenia;
i) funcţia;
j) profesia;
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www.itmbotosani.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor
menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna
documentul primit, expeditorului

l) locul de muncă;
k) semnatura;
m) date sensibile.
o Ce se înţelege prin prelucrarea datelor personale?
Potrivit legii “orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter
personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin
transmitere, diseminarea sau în oriice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau
distrugerea.”
o Cum prelucrăm noi datele cu caracter personal?
Prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal este făcută în condiţii de siguranţă şi în scopuri
legitime, legate în principal de desfăşurarea activităţii de prestare servicii.
În ce scop prelucrează Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani datele cu caracter
personal?
Situaţiile în care se prelucreaza datele cu caracter personal sunt următoarele:
(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.

•

• În ce temeiuri prelucrăm datele cu caracter personal?
Temeiul juridic al prelucrării
– art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv ,,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“;
– art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei
obligații legale care îi revine operatorului“;
– art. 6 alin. 1 lit. d) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele
vitale ale persoanei vizate sau ale altei personae fizice“;
– art. 6 alin. 1 lit. e) din GDPR, respectiv ,,prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini
care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este
învestit operatorul“.
• Unde trimitem datele furnizate de tine?
– autorități publice sau entități autorizate de acestea
Pe ce durata prelucrează Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani datele cu caracter
personal?
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.

•

• Unde sunt prelucrate datele dumneavoastră?
Datele sunt colectate și prelucrate în România. Datele vor fi prelucrate de personalul Inspectiei
Muncii şi al inspectoratelor teritoriale de muncă, fiecare salariat folosind minimul necesar de date în
vederea executării sarcinilor de serviciu.
•

Date de contact responsabil cu protecția datelor :

Nr. telefon: 0231/514854 / 0231514165, int. 122
Adresă de email: itmbotosani@itmbotosani.ro
•

Drepturile beneficiarului

a) Dreptul la 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;
b) 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;
c) Dreptul la ștergerea datelor (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;
d) Dreptul la restricționarea prelucrării
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;
e) Dreptul la opoziție
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.
f) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
Conform regulamentului GDPR aveti dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
– Aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala pentru Prelucrarea Datelor cu
Caracter Personal.
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