Date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată
sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulţi factori
specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
9

Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care
se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar
fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod,
alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
9

9

Stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date
9
cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură
este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori
geografice;
Operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
9
autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele
de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator
este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca
operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
Persoana împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept
privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora,
care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;
9

Terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
9
autorităşile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată,
operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau
a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
Destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
9
autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date,
indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei
competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
Date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi
9
asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi conformitate cu
prevederile legale;
Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine
determinate, explicite şi legitime;
Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituţii, date cu caracter
personal au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate.
Consimţământul persoanei vizate. Un element cheie al prelucrării datelor cu caracter personal îl
reprezintă acordul pe care persoana vizată trebuie să îl exprime, care se manifestă pe baza unei
temeinice informării şi a propriei alegeri;

Informarea. Informarea persoanelor a căror date sunt procesate se face de către instituţia care
prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
Calitatea datelor. Datele care sunt procesate trebuie să fie adecvate, pertinente şi neexcesive
prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
Protejarea persoanelor vizate. Potrivit acestui principiu, persoanele vizate au dreptul de a avea
acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus
unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi
garantate de lege, care le-au fost încălcate;
Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să
asigure un nivel optim de securitate a datelor cu caracter personal procesate;
Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, primind un număr de operator.
• Scopul prelucrării – protecţie şi asistenţă socială .
• Categorii de persoane vizate :
minori;
beneficiari ai serviciilor de protecţie şi asistenţă socială;
membrii familiei persoanei vizate.
• Categorii de date prelucrate ;
numele şi prenumele;
- numele şi prenumele membrilor de familie;
- sexul;
- data şi locul naşterii;
- cetăţenia;
- semnătura
- date din actele de stare civilă;
- numărul dosarului de pensie;
- profesia;
- loc de muncă;
- formarea profesională - diplome - studii;
- situaţia familială;
- situaţie economică şi financiară;
- date privind bunurile deţinute;
- obişnuinţe/preferinţe/comportament;
-

imagine;
date bancare;
e-mail

• Categorii de date cu caracter special
-

codul numeric personal;
seria şi numărul actului de identitate;
date privind starea de sănătate ;
date privind săvârşirea de infracţiuni;
date privind condamnări penale/măsuri de siguranţă.
date privind sancţiuni disciplinare
date privind sancţiuni contravenţionale;
date privind cazierul judiciar.

• Categorii de destinatari
-

autorităţi publice centrale / locale ;
instituţii de învăţământ şi educaţie;
societăţi bancare;
societăţi de asigurare şi reasigurare;
asociaţii şi fundaţii;
mass-media;
angajatorul/ potenţialul angajator al persoanei vizate;
agenţii de selecţie şi plasare a forţei de muncă.

• Garanţiile care însoţesc dezvoltarea datelor către terţi
-

consimţământul persoanei vizate ;
acte normative;
alte garanţii .

Aceste date sunt prelucrate prin mijloace automatizate/manuale, destinate desfăşurării
domeniului de activitate al instituţiei noastre, şi anume protecţia copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Legea 677/2001 privind implementarea prelucrǎri datelor cu caracter personal şi libera trecere, se
utilizează codul pe toate adresele care pleacǎ spre exterior, pe fiecare act prin care datele personale sunt
colectate, stocate sau dezvăluite;

