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NOTĂ DE INFORMARE A BENEFICIARILOR (PERSOANE FIZICE) CU PRIVIRE LA  

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Centrul pentru Tineret al Municipiului București, în calitate de operator de date cu 

caracter personal, cu sediul social în București, Calea Victoriei nr.126, sector 1, Cod Poștal: 

010094, și adresa de corespondență în Calea 13 Septembrie, Nr. 168-184 , având Cod 

Fiscal: 36860537, e-mail contact@ctmb.eu,  

în baza art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului/ 27 aprilie 2016,  vă informam că:  

1. Vom colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal: nume, adresa de email, 

număr de telefon, adresă, cod numeric personal, etc.) în scopul realizării obiectului de 

activitate al subscrisei, fără a condiționa consimțământul dvs. de semnarea acestui 

contract, informării dvs. în legătură cu oferta noastră de programe și proiecte, precum 

și informare ulterioara în legătură cu evenimente sau acțiuni desfășurate de Centrul 

pentru Tineret al Municipiului București. 

2. Vom colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal: nume, adresă de email, 

număr de telefon, etc. în scopul informării dvs. în legătură cu: 

a. Trimiterea de buletine informative prin email („newsletters”) 

b. Invitații la evenimente organizate de Centrul pentru Tineret al Municipiului 

București. 

c. Desfășurarea de programe si proiecte specifice 

3. Vom transfera datele dvs. cu caracter personal: nume, prenume, adresă poștală, 

adresa email, telefon, copie carte de identitate, poze, filme, analize medicale, cazier 

judiciar, cazier fiscal, etc.), către colaboratori interni, tari terțe din Uniunea Europeana 

sau  alte organizații internaționale partenere, scopul prelucrării acestor date fiind de 

organizare si promovare a activităților de tineret, încurajare a inițiativelor de tineret în 

Municipiul București, sprijinire a vieții familiale, incluziune socială și consiliere a 

tinerilor în vederea asigurării de condiții adecvate integrării socio-profesionale, 

conform necesitaților și aspirațiilor lor și acordarea de asistență pentru realizarea 

drepturilor acestora. Datele cu caracter personal vor fi transferate către state terțe 

sau organizații internaționale, în condițiile în care operatorul sau persoana 

împuternicita de operator a oferit garanții adecvate, cu respectarea drepturilor dvs., 

inclusiv a dreptului de a uzita de căi de atac eficiente. 

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă - prelucrare 

pe baza de consimțământ (Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament). 

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații subscrisei 

și colaboratorii acesteia, autoritățile statului și terți (așa cum s-a precizat anterior). 
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Datele vor fi stocate pe o perioada limitata de 5 ani sau, dacă acest lucru nu este 

posibil, atât timp cât dezvoltăm produse care sunt în sfera dvs. de interes.  

Vă informăm, de asemenea, că: 

1. Aveți dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter 

personal accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării și dreptului de a se opune prelucrării, precum și a 

dreptului la portabilitatea datelor. 

2. Aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta 

legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea 

acestuia. 

3. Aveți obligația de a furniza date cu caracter personal, fiind o obligație legală/ 

contractuală / o obligație necesară pentru încheierea unui contract și, în situația în 

care nu veți furniza aceste date consecințele sunt imposibilitatea participării 

dumneavoastră la programele și proiectele organizate de instituția noastră.  

În situația în care vă veți retrage consimțământul, datele dvs. vor fi șterse din baza de 

date și nu veți mai primi informările noastre. 

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura 

confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; 

vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor 

cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi 

contactat Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail 

gdpr@helpsiasociatii.ro sau poate fi adresată o cerere scrisa la adresa Calea 13 Septembrie, 

nr. 168-184, Sector 5, București 

 

Data emiterii informării: 

Am luat la cunoștință: 

Numele si prenumele (in clar):    Semnătura:  
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