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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Asociația Națională a persoanelor cu deficiente de auz din România “ASCULTA VIATA” are
obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre
dumneavoastră.
În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate în prezentul document, Asociația poate să prelucreze
date cu caracter personal, primite de la dumneavoastră, aparținând altor persoane fizice vizate (ca de exemplu, membrii familiei dumneavoastre)
fără a beneficia însă de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane. În acest context, înainte de a
dezvălui către noi aceste date, este responsabilitatea dumneavoastră să informați aceste persoane în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu
caracter personal conform prezentei politici de confidențialitate și să obțineți consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în
care este necesar, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.
Explicația termenilor conform Regulamentului general privind protecția datelor - RGPD :
„date cu caracter personal" înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana
vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
„prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni 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 transmitere,diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
1. CATEGORII DE PERSOANE VIZATE
Datele personale prelucrate de către Asociatie aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: membrii asociației activi sau inactivi,
însemnând atît persoana cu deficiență de auz cât si membrii familiei acesteia.
2. CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE DE CATRE ASOCIAȚIE
Categorii de date ce pot fi prelucrate sunt următoarele: numele, prenumele, sexul, data si locul nașterii, codul numeric personal, seria si
numărul cărții de identitate, numele avut înainte de căsătorie, starea civilă, cetățenia, numărul de pașaport, adresa de corespondență, adresa de
domiciliu/reședința, adresa de e-mail/telefonul/faxul de la locul de muncă si domiciliu, semnătura, fotografia, date medicale ale persoanei cu
dficiență de auz.
3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR
Evidența membrilor asociației;
Participarea la activitățile (workshop-uri, tabere, spectacole) și proiectele asociației
Furnizarea de servicii de asistența socială;
Cercetarea științifică.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru ținerea evidenței membrilor asociației. Refuzul dvs. determină
imposibilitatea înscrierii in asociație/încetarea calității de membru.
Pentru membrii asociației : la înscriere, puteți opta ca datele dvs. cu caracter personal să nu fie folosite în alt scop decât evidența
membrilor asociației, caz în care nu puteți lua parte la activitațile respective.
4. DEZVALUIREA DATELOR PERSONALE
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
membrii Consiliului Director, comisia de cenzori, angajați ;
instituții de asistența sociala;
finanțatori proiecte de asistența sociala și cursuri de formare profesională, doar în scopul justificării modului de utilizare a
fondurilor;
instituții de învațământ superior si organizații profesionale cu competențe în domeniul formării profesionale.
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în anumite circumstanțe și în conformitate cu legislația, ar putea fi necesară divulgarea datelor personale către autoritățile
judiciare ori administrative, pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile legale în justiție, arbitraje, ori pe cale administrative.

5. DURATA PRELUCRĂRII. SIGURANȚĂ
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata executării relației dintre asociație și membrii ei, pe o
perioadă de timp nedeterminată, până la încetarea relației prin acordul ambelor părți sau la solicitarea uneia dintre părți.
Societatea se preocupă de protejarea datelor dumneavoastră personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării
sau accesului neautorizat la acestea și ia constant măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea confidențialității și securității datelor
dumneavoastră personale.
6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
În calitatea dumneavoastră de persoană vizată, RGPD vă oferă o serie de drepturi, printre care:
a) dreptul la informare și transparență – persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului informații concise, accesibile și
transparente referitoare la prelucrare.
b) dreptul de acces – persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare ca i se prelucrează sau nu datele cu caracter
personal, iar dacă răspunsul este afirmativ, persoana vizată are dreptul de a obține informațiile relevante in legătură cu activitățile de prelucrare;
c) dreptul la rectificare – persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului rectificarea datelor personale cu caracter personal
inexacte care o privesc, ori completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
d) dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)- persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu
caracter personal care o privesc, în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate);
e) dreptul la restricționarea prelucrării- persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea procesării datelor
personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când persoana vizata contestă exactitatea datelor personale, pentru o perioadă care să permită
operatorului să verifice exactitatea datelor);
f) dreptul la opoziție – persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării în continuare a datelor sale personale, în anumite condiții și limite
stabilite de RGPD inclusiv de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct;
g) dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizată are dreptul de a primi datele personale care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului
într-un mod structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator.
h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de
a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre Asociatia Nationala a persoanelor cu
deficiente de auz din Romania “ASCULTA VIATA” – adresa de corespondenta : Sibiu, sos. Alba Iulia, nr. 55, bl. 7, ap. 14, cod postal 550052.
Dacă doriți să depuneți o reclamație legată de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta în scris, la adresa
menționată mai sus.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere.
În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate în notificare, vă rugăm să complectați anexa atașată la prezenta: “ Declaraţie
de acord cu condiţiile de prelucrare a datelor personale“ și să o trimiteți asociației prin posta la adresa: Sibiu, sos. Alba Iulia, nr. 55, bl. 7, ap. 14,
cod postal 550052, sau scanată și trimisă prin email la: asociatiaascultaviata@gmail.com
În situația în care membrii nu iși vor da acordul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, asociația va fi obligată să
distrugă documentele existente cu privire la datele lor, implicit nu vor mai putea lua parte la activitațile si programele asociației, inclusiv asigurare,
stimulente, etc.
Membrii, deja înscriși, sunt obligați ca până în data de 28/02/2019 să trimită asociației declarația completată și semnată.
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Anexă la Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Declaraţie de acord cu
condiţiile de prelucrare a datelor personale

Subsemnatul/a

……………............................................................................................................................................

CNP ...................................................................., B.I./C.I. seria ............... nr. ..................................... domiciliat în
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
DECLAR:
 că am fost informat cu privire la politica de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal;
 că sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate Asociației Naționale a persoanelor cu deficiență de auz
din Romania “ASCULTĂ VIAȚA“ să fie utilizate în conformitate cu Legea nr.677/2001 privind protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare.
 Că am citit și sunt de accord cu regulamentul de organizare șifuncționare al asociației.

DATA: ……………………….
SEMNATURA ………………………………

Notă: Pentru membrii noi:
Această declarație va rugăm să o trimiteți asociației prin poștă impreună cu formularele de înscriere completate și semnate.
Pentru membrii deja înscriși:
Această declarație o puteți trimite prin poștă sau scanată la adresa de email: asociatiaascultaviata@gmail.com
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