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NOTĂ DE INFORMARE COLABORATORI PERSOANE FIZICE / REPREZENTANȚI 

PERSOANE JURIDICE  

  

1. Preambul  

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 sediul de corespondență în Calea 13 Septembrie , Nr.168-184, Sector 5, București, 

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, în calitate de prestator 

de servicii și/sau furnizor de bunuri, este operator de date cu caracter personal și este 

responsabil de prelucrarea datelor dvs. pe care le colectam direct de la dvs. sau din alte surse.    

În aceasta calitate, tratăm cu seriozitate și responsabilitate confidențialitatea datelor cu 

caracter personal iar securitatea acestora reprezintă o prioritate pentru noi.    

De aceea, ne angajăm să respectăm legislația aplicabilă în materie, inclusiv noile reguli 

impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 denumit în continuare “Regulamentul GDPR” în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.    

Prin intermediul prezentei note de informare vă explicăm ce date cu caracter personal 

prelucrăm, cum le colectăm, cum le folosim și, mai ales, cum protejam aceste date.    

De asemenea, vă informăm și asupra drepturilor de care beneficiați și vă ghidăm cu 

privire la modalitatea de exercitare a acestora.    

Acest document este relevant pentru dvs. în calitate de colaborator al subscrisei și 

persoană vizată iar obligațiile noastre subzistă atât timp cât datele dvs., indiferent de forma în 

care sunt stocate, sunt păstrate în evidențele noastre, fie ca urmare a unui interes legitim, a 

unei obligații legale/contractuale ce ne revine, fie ca urmare a acordului dumneavoastră 

expres.    

2. Ce date colectam?  

 Utilizăm doar acele informații strict necesare și relevante pentru activitatea noastră și 

le colectăm ca urmare a faptului că ați optat să ni le dezvăluiți în mod voluntar întrucât dvs. 

sau organizația pe care o reprezentați sunteți interesați de colaborarea cu Centrul pentru 

Tineret al Municipiului București.   

Ne-ați furnizat în mod direct datele dvs. personale atunci când ați interacționat cu 

angajații noștri, v-ați exprimat interesul pentru colaborarea cu subscrisa prin completarea 

formularului din site sau ați semnat convenții de colaborare, fie în nume propriu, fie în calitate 

de reprezentant legal sau convențional al partenerilor noștri, indiferent de obiectul acestora și 

de partea care executa prestația (ex. furnizare de servicii diverse).     

Datele colectate în legătură cu dumneavoastră se referă la:    

a) nume, prenume,    

b) date contact (telefon, e-mail),    
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c) funcție - semnătură.     

3. Scopul colectării datelor  

Colectăm informațiile dvs.  în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se 

limitează la următoarele:   

a) încheierea și executarea unui contract de prestări servicii,    

b) îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate față de dumneavoastră sau de 

entitatea pe care o reprezentați,   

c) realizarea unei comunicări eficiente cu dvs. sau cu entitatea pe care o 

reprezentați,   

d) pentru a ne conforma legislației speciale în materie fiscală,    

e) pentru o eventuală constatare sau revendicare a unor drepturi în instanță,   

f) pentru a ne îndeplini alte obligații legale față de autorități,    

g) în vederea prevenirii fraudelor și conservării de probe în cazul formulării de 

pretenții de orice natură  

Temeiul juridic al prelucrării acestor date este:    

a) legal (art. 6 lit. c din Regulamentul GDPR), respectiv prelucrarea este necesară 

în vederea îndeplinirii unor obligații legale ce ne revin în calitate de instituție;   

b) contractual (art. 6 lit. b din Regulamentul GDPR), respectiv prelucrarea este 

necesară pentru încheierea și executarea unui contract între entitatea pe care 

o reprezentați și noi, contract având ca obiect prestarea de servicii,     

c) consimțământul (art. 6 lit. a din Regulamentul GDPR), în cazul acordului 

dumneavoastră de a primi de la subscrisa diverse comunicări și informări.   

4. Prelucram datele dvs. și pentru următoarele scopuri:   

a) pentru a soluționa cererile dvs. - vom utiliza datele dvs. pentru a răspunde 

eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni 

le adresați.    

b) pentru a răspunde la solicitările autorităților sau pentru a prelucra datele în alte 

cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să avem o obligație legală 

de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele 

dumneavoastră pentru o anumită perioadă sau de a vă prelucra aceste date 

într-un alt mod.   

c) pentru a putea realiza tranzacții, restructurări sau alte operațiuni. În cazul unor 

tranzacții, este posibil să divulgăm date către potențiali achizitori sau consultanți 

ai acestora ori autorități, deși vom reduce pe cat posibil această divulgare 

referitoare la datele personale filtrând în mod special natura acestora în funcție 

de specificul operațiunii. În acest caz, prelucrarea va avea loc în temeiul 

intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale.   
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d) pentru apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este 

posibil să prelucrăm datele dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 

drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de 

judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități 

publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau 

private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi 

auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, 

publice sau private, care sunt implicate în acele dispute. În această situație, 

vom prelucra datele cu caracter personal, după caz, în virtutea unor obligații 

legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.   

e) pentru prevenirea fraudelor. Putem prelucra datele dvs. prin transmiterea 

acestora către autorități cu atribuții de cercetare penală, economico-financiară, 

auditori, avocați etc. Prelucrarea este justificată de interesele noastre legitime 

de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea noastră ori, după caz, de 

obligațiile noastre legale de a asigura legalitatea operațiunilor noastre.    

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

dar și  clienții (cărora le vor fi comunicate numele dvs., adresa de email și numărul de telefon) 

și că intenționăm transferarea acestor date către o altă companie, doar în scopul realizării 

obiectului contractului de colaborare.  

În orice situație, vom transmite informațiile dvs. cu caracter personal doar partenerilor 

noștri de încredere, persoane fizice sau juridice, care acționează ca persoane împuternicite 

pentru noi, care sunt în măsură să ofere garanții în legătură cu securitatea și confidențialitatea 

datelor dvs. și care procesează datele doar în conformitate cu instrucțiunile noastre.  

În măsura în care vom transfera anumite date cu caracter personal unor entități 

localizate în Uniunea Europeana sau în afara Uniunii, inclusiv în state cărora Comisia 

Europeana nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, 

vom lua masuri pentru a va proteja drepturile și interesele.  

Măsurile de securitate pentru păstrarea datelor dvs, în ceea ce privește informația 

stocată fizic, constau în păstrarea documentelor în spații securizate cu implementarea de 

proceduri privind  accesul și utilizarea documentelor fizice.    

Indiferent de modalitatea de stocare, datele dvs. sunt păstrate în medii sigure care 

beneficiază de măsuri de protecție la acces, utilizare, divulgare, modificare sau distrugere 

neautorizată.  

Vă asigurăm că am stabilit 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.  

Datele vor fi stocate pe o perioadă limitată, atât timp cât există contractul de colaborare 

în vigoare și, în situația unui litigiu, pe parcursul soluționării acelui litigiu, precum și în 
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conformitate cu legislația în vigoare, atât timp cât avem obligația legală de a păstra contracte 

și facturi în evidența contabilă.  

Drepturile dvs., conform Regulamentului GDPR, sunt următoarele:   

1. Dreptul la informare – aveți dreptul să știți dacă datele dvs. personale sunt 

procesate, ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce, de cine sunt 

prelucrate, pentru ce perioadă și dacă aceste date fac obiectul unei prelucrări 

automate de natură să producă efecte juridice sau să vă afecteze în mod 

semnificativ.    

2. Dreptul de acces – aveți dreptul de a accesa, în mod gratuit și la intervale de timp 

rezonabile, datele colectate de la dvs./despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de 

a solicita și de a obține o copie a datelor personale culese.   

3. Dreptul la actualizare/rectificare – aveți dreptul de a solicita rectificarea sau 

actualizarea datelor dvs. personale care sunt inexacte sau incomplete.   

4. Dreptul de ștergere – în cazul în care v-ați retras consimțământul acordat, vă 

opuneți prelucrării datelor, prelucrarea nu este conformă cu prevederile 

Regulamentului sau nu mai este necesară pentru realizarea scopurilor în care 

datele au fost colectate și prelucrate, puteți cere ca datele dvs. personale să fie 

șterse din înregistrările noastre.   

5. Dreptul de a restricționa procesarea – în cazul în care se aplică anumite condiții, 

aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale.   

6. Dreptul de opoziție – în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor 

dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.    

7. Dreptul de opoziție în legătură cu prelucrarea automată – în situația în care datele 

dvs. cu caracter personal sunt supuse unei prelucrări automatizate, inclusiv crearea 

de profiluri, care poate produce efecte juridice sau vă poate afecta într-o manieră 

semnificativă, sunteți îndreptățit să ne solicitați să excludem datele dvs. din orice 

proces decizional individual automatizat.     

8. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale într-

un format adecvat sau, dacă este posibil, prin transfer direct de la un procesator la 

altul.   

9. Dreptul de ajutor de la autoritatea de supraveghere - aveți dreptul să solicitați 

ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi 

solicitarea de despăgubiri.   

10. Dreptul de a retrage consimțământul – aveți dreptul să vă retrageți, în orice 

moment, consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea 

prelucrării dinainte de retragerea acestuia.  

Puteți exercita drepturile menționate mai sus transmițându-ne o notificare prin detaliile 

de contact menționate pe prima secțiune a acestei informări privind protecția datelor, însoțită 

de o dovada a identității dumneavoastră. Vă asigurăm că sunt luate măsurile adecvate pentru 
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a răspunde solicitării dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 

30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informațiile vor fi transmise pe cale electronică, dacă 

este posibil, cu excepția cazului în care veți solicita în scris să fie folosită în mod expres o altă 

modalitate.  

Cererile de acces, de corectare, de restricționare a procesării sau de ștergere trebuie 

să fie realizate în scris și sunt supuse restricțiilor legale aplicabile.  

În cazul unor întrebări suplimentare, puteți de asemenea să luați legătura cu 

Coordonatorul nostru pentru protecția datelor, folosind datele de contact specificate în ultima 

secțiune a acestei informări privind protecția datelor.  

În plus, aveți dreptul de a depune o plângere privind gestionarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea de supervizare competenta, Articolul 77 din 

GDPR dacă considerați că drepturile dumneavoastră au fost nerespectate.  

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  

  

  

  


