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INFORMARE  
privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Începând cu data de 25.05.2018 a devenit aplicabil Regulamentul general al Uniunii Europene 2016/679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). 

Scopul principal al Regulamentului constă în asigurarea unui nivel crescut de protecție a datelor cu 

caracter personal precum și crearea unui cadru de încredere astfel încât dumneavoastră să aveți 

posibilitatea de a deține controlul asupra propriilor date. 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE - (denumit în continuare CIPV), 

cu sediul în mun. Arad, Calea Bodrogului nr. 2, vă informează pe această cale cu privire la prelucrarea 

datelor dumneavoastră personale şi cu privire la drepturile pe care le aveți în conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului şi legislaţia naţională în vigoare, privind protecţia datelor personale.  

În ce scop colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?  

Obligaţia legală a CIPV este acordarea de asistenţă socială specializată persoanelor vârstnice în regim 

rezidenţial având scop de menţinere, refacere şi dezvoltare a capacităţilor individuale pentru depăşirea 

unei situaţii de nevoie socială. 

(în conformitate cu Legea nr. 292/2011, Legea nr. 17/2000 cu modificările şi completările ulterioare, HG 

nr. 978/2015, Ordin nr. 2126/2014, Ordin nr. 29/2019) 

Ce date cu caracter personal prelucrăm?  

CIPV are obligaţia de a prelucra datele cu caracter personal furnizate doar în condiţiile prevăzute de lege, 

condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate şi 

numai conform obiectului său de activitate. 

Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrărilor în cadrul CIPV sunt următoarele: 

1. pentru vizitele în incinta centrului: nume, prenume, seria şi numărul actului de identitate, telefon 

(aceste date se înregistrează în Registrele de vizite pe fiecare secţie); 

2. instrumentare dosare beneficiari: nume, prenume, adresă, CNP, studii, aptitudini şi abilităţi, date 

privind sănătatea, alte activităţi desfăşurate; 

3. pentru organizare/derulare de evenimente: nume, prenume, adresă, CNP; 

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal solicitate de către CIPV determină imposibilitatea 

îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi în consecinţă nu veţi putea beneficia 

de serviciile noastre.  
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Drepturile pe care le aveți în baza Regulamentului  

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces (Art. 15), dreptul la rectificare 

(Art. 16), dreptul la ştergerea datelor (Art. 17), dreptul la restricţionarea  prelucrării (Art. 18), dreptul la 

portabilitatea datelor (Art. 20), dreptul la opoziţie (Art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii 

bazate  exclusiv pe prelucrarea automată (Art. 22), dreptul de a depune o plângere la autoritatea de 

supraveghere (Art. 77), dreptul de a retrage consimţământul (Art. 7 alin (3)). 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor cu o 

cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: responsabilprotectiadatelor@dasarad.ro sau la 

următoarea adresă de corespondenţă: Arad, Calea Bodrogului nr. 2. 

Către cine transmitem datele cu caracter personal?  

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt 

comunicate și unor terțe părți, după cum urmează: Inspecţia socială,  Unitatea unde se transferă (în caz de 

transfer), unităţi medicale (în interesul personal al beneficiarului), Starea civilă (în caz de căsătorie/deces) 

instituțiilor financiar bancare, furnizorilor de servicii exemplu: prestatorii de servicii IT (mentenanță, 

dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic, prestatorilor de servicii de curierat, poliţie 

şi organe de cercetare abilitate ale statului. 

 

Cât timp sunt stocate datele cu caracter personal?  

 

CIPV va prelucra datele cu caracter personal pe întreaga durată contractuală. După expirarea acestei 

perioade, actele/documentele care conţin date cu caracter personal vor fi arhivate şi păstrate conform 

Nomenclatorului Arhivistic al CIPV şi conform prevederilor legale aflate în vigoare. 

 

Protejarea datelor cu caracter personal  

 

CIPV aplică un cadru intern de politici și standarde privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste 

politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor legale. În conformitate 

cu dispozițiile legale în vigoare luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate tocmai pentru a asigura 

securitatea, confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal precum și pentru a asigura cadrul 

necesar prelucrării acestora. 
 

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

e-mail: cipv@dasarad.ro 

Telefon: 0257 211020 

 

Responsabil protecţia datelor 

e-mail: responsabilprotectiadatelor@dasarad.ro 

Telefon: 0728 931250 
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