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Nr. 464/ 11.06.2018

Notă de informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
ale beneficiarilor serviciilor CCD Buzău

Casa Corpului Didactic Buzău, CUI 4233785, instituție conexă a Ministerului
Educației Naționale, cu sediul în str. Independenței nr. 42, Buzău, județul Buzău, tel.
0238718504, fax: 0238718504, website: www.ccdbuzau.ro, email: ccd@buzau.ro vă
informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale
de către Casa Corpului Didactic Buzău (numită în continuare CCD Buzău) și drepturile
pe care le aveți în calitate de beneficiar al serviciilor oferite în conformitate cu
Regulamentul General privind Protecția Datelor (denumit în continuare GDPR) nr.
679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 și
legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
Această notificare adresată dvs. are menirea de a clarifica modalitățile în care
CCD Buzău folosește datele cu caracter personal ale beneficiarilor săi și trebuie
studiată coroborat cu politica de protecție și securitatea a datelor CCD Buzău.

Scopul și baza legală a prelucrărilor datelor personale
În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004)
şi europeană (Regulamentul 679/2016/UE, Directiva 58/2002/CE) în vigoare, CCD
Buzău are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile
specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
CCD Buzău prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii
atribuțiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul furnizării serviciilor de
formare, informare și documentare, în conformitate cu prevederile GDPR și ale legilor
locale și europene privind protecția datelor.
În momentul în care vă decideți să beneficiați de serviciile de formare,
informare și documentare ale CCD Buzău departamentul secretariat vă solicită un set
de date personale și documente pe baza cărora se vor stabili raporturile contractuale
legale între dvs. și CCD Buzău, ulterior înscrierii.
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a) Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de beneficiar, în
mod liber, notate pe propria răspundere pe formularele-tip folosite la înscriere la
cursuri/programe de formare etc., dar și copiile după documentele de identitate, de
stare civilă, studii sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale
precontractuale (procesul de admitere la activitățile de formare, documentare,
informare), privind încheierea și executarea contractului de formare/
informare/documentare, și post contractuale (după absolvire).
b) Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:
- Înscrierea la cursuri/ programe de formare/ informare/ documentare;
- Comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării
raporturilor contractuale dintre CCD Buzău și beneficiari;
- Asigurarea de servicii de documentare la bibliotecă și accesul la facilitățile
laboratorului de informatică;
- Îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ale CCD Buzău, ca furnizor de servicii
față de autoritățile publice de resort.
- Monitorizarea/ securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor utilizate de CCD
Buzău; în acest context CCD Buzău poate supraveghea video unele părţi ale incintelor
în care își desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor,
bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora;
- Scopuri arhivistice;
- Scopuri statistice solicitate de ISJ Buzău, Ministerul Educației Naționale,
Institutul de Științe ale Educației. Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor
personale corecte şi complete, CCD Buzău se află în imposibilitatea de a respecta
cerinţele reglementărilor speciale privind funcţionarea și organizarea serviciilor în
domeniul formării, informării și documentării.
Temeiul legal al prelucrării datelor
Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă
- articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri
precontractuale și contractuale precum și pentru îndeplinirea unei obligații legale
care îi revin operatorului (CCD Buzău), conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal
(ex. date privind starea dvs. de sănătate), CCD Buzău solicită consimțământul dvs. în
conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. Efectuarea de studii
statistice, în măsura în care vor fi făcute, se vor face în baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din
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GDPR. Legislația care guvernează raporturile de muncă sunt următoarele: Codul
Muncii, Codul Fiscal în vigoare și Legea 1/2011.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a CCD Buzău este de
a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite și solicităm
beneficiarilor noștri să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este
strict necesar acestor scopuri.
Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informațiile
pe care ni le-ați furnizat pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus,
completate ulterior cu informații generate de execuția contractului de studii.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate și
supuse prelucrărilor sunt următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI, sexul,
data și locul nașterii, cetățenia, domiciliul stabil, reședința, detalii de contact - număr
de telefon personal, adresă de email, semnătura, datele privind profesia, locul de
muncă, studii, referințe/recomandări, CV.
Ne rezervăm dreptul de a completa categoriile de date personale de care vom
avea nevoie pentru îndeplinirea contractului cu dumneavoastră în calitate de
beneficiar al serviciilor noastre, strict în conformitate cu prevederile legale. CCD
Buzău nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială, opiniile
politice sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate, prelucrarea de date
genetice, date privind orientarea sexuală ale unei persoane fizice, afilierea religioasă.
Dacă considerați că într-una din etapele de prelucrare a datelor, ați prezentat
date personale sensibile din propria inițiativă (cerere, formular, CV, scrisoare de
motivație), puteți să solicitați ștergerea acestor informații și dovada ștergerii lor.

Sursa datelor cu caracter personal
CCD Buzău colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți
(cum ar fi recomandări/adeverințe de la persoane juridice/fizice, instituții de
învățământ).
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la
terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile
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necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Beneficiarii
serviciilor noastre pot utiliza secțiunile relevante ale acestei Note de informare sau
îndruma persoanele vizate la această Nota de informare, după caz.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele personale ale beneficiarilor serviciilor educaționale ale CCD Buzău sunt
destinate utilizării de către operator (CCD Buzău) şi sunt comunicate următorilor
destinatari:
a) Persoana vizată;
b) Autorități publice centrale (MEN, Comisii ale MEN) și locale (ISJ Buzău);
c) Angajatorul persoanei vizate;
CCD Buzău garantează fiecărui beneficiar al serviciilor de formare, informare,
documentare că dezvăluirea datelor către terți se face în baza prevederilor legale
pentru categoriile de destinatari precizați la litera a)-c).

Perioada de stocare a datelor personale
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în
conformitate cu cerinţele legale, în conformitate cu scopul pentru care au fost
prelucrate. Unele categorii de date vor fi păstrate mult timp după absolvirea studiilor,
de exemplu pentru a putea justifica că ați urmat/absolvit un program de studii.
Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale, vă veți exercita
dreptul la ștergerea unor date personale, CCD Buzău va continua să păstreze un set
de date personale de bază (nume, data nașterii, situație școlară etc.) conform
prevederilor legale.
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Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către Regulamentul UE nr.
679 / 2016, să exercitați următoarele drepturi:
Dreptul de a fi
informat
Dreptul de acces la
date

Dreptul de rectificare

Dreptul de ștergere

Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează
informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.
Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că
datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să
vedeți cum sunt gestionate. Nu este nicio taxă în acest
sens iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la
data cererii (cu excepția cazului în care cererea este
nefondată sau excesivă).
Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care
ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel
mult o lună de la data solicitării. Vom transmite
modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe
și vă vom informa că acest lucru a fost făcut.
Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs.
personale în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau
în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul la
restricționarea
prelucrării
Dreptul de a nu face
obiectul unei decizii
bazate exclusiv pe
prelucrare automată,
inclusiv crearea de
profiluri.

Puteți să ne spuneți că putem păstra datele dvs., dar
trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere
atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau
scopul procesării acestora.
Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea
automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct responsabilul
cu protecția datelor din CCD Buzău la adresa: ccd@buzau.ro sau să accesați pagina
web dedicată http://www.ccd.buzau.ro/
Datele de natură personală deținute de către CCD Buzău sunt supuse condițiilor
din Regulamentul UE nr. 679 / 2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la
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toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva
anumitor limitări.

Detalii privind prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ
Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a)
”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2)
litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor
date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția
cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la
alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR,
aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea
acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom
acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un
interes legitim pentru a nu face acest lucru. 

Angajamentul și politica CCD Buzău privind protecția și securitatea datelor
CCD Buzău tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor. Avem
politici interne de control cu privire la pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea
frauduloasă de date fizice și electronice. La datele personale ale beneficiarilor
serviciilor oferite de CCD Buzău poate avea acces numai personal cu atribuții specifice
din cadrul instituției.
Personalul CCD Buzău care prelucrează datele dumneavoastră este instruit și
obligat sub sancțiunea Codului Penal să păstreze confidențialitatea datelor
dumneavoastră personale.

Informații suplimentare
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor dumneavoastră deținute de CCD
Buzău prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor
deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați CCD
Buzău, prin intermediul adresei de e-mail a responsabilului cu protecția datelor:
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ccd@buzau.ro . Pentru a vă putea răspunde într-un mod eficient, va trebui să ne
furnizați identitatea dumneavoastră (nume, prenume, CNP și adresa).
Responsabilul nostru pentru protecția datelor are atribuții de monitorizare a
conformității cu legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal. Unde
aveți cereri specifice legate de modul în care gestionăm datele dvs., vom încerca să
rezolvăm aceste probleme, dar vă rugăm să rețineți că ar putea exista circumstanțe
în care nu putem respecta anumite solicitări. Vom publica pe site-ul nostru orice
schimbări pe care le facem la această notă de informare privind protecția datelor și
vă vom informa prin alte canale de comunicare, dacă este cazul.
Vă informăm că puteți să accesați pagina de internet a CCD Buzău dedicată
protecției datelor personale: http://www.ccd.buzau.ro/.
De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că
v-au fost încălcate drepturile, către ANSPDCP, accesând site-ul web
www.dataprotection.ro.
Prezenta notificare (7 pagini) a fost avizată în ședința Consiliului de
Administrație din 11 iunie 2018. Informarea se face prin următoarele modalități:
afișare la sediu, publicare pe pagina web.
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