DGASPC Galaţi

ÎN ATENŢIA SALARIAŢILOR
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, scopul prelucrării datelor îl constituie îndeplinirea obligaţiilor stabilite în
sarcina instituţiei, controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de
muncă, la securitatea şi sănătatea în muncă;
Datele cu caracter personal prelucrate de D.G.A.S.P.C. sunt cele privind
numele şi prenumele, domiciliul, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura,
datele din actele de stare civilă, telefon, e-mail, profesie, loc de muncă, formare
profesională, diplome, studii precum şi modificările intervenite după întocmirea
carnetului de muncă, CNP-ul, seria şi numărului actului de identitate, date privind
sancţiuni disciplinare.
Furnizarea de cǎtre salariat a acestor date este obligatorie, ele fiind necesare
în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus precizate.
Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea înregistrării în baza de date
a instituţiei.
Datele sunt destinate utilizării de către D.G.A.S.P.C şi vor fi comunicate numai
acelor organe ale statului care au dreptul de a avea acces la date cu caracter
personal în baza unor prevederi legale exprese, cum ar fi Instanţele de Judecată şi
Poliţie.
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de
intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii idividuale şi de dreptul
de a vă adresa justiţiei.
Aveţi următoarele drepturi:
• dreptul de a fi corect informat asupra identităţii operatorului şi a scopului în

care se face prelucrarea datelor pe care ni le furnizaţi ;
• dreptul de a vedea datele pe care le deţinem despre dumneavoastră ;
• dreptul de intervenţie asupra datelor, actualizarea, rectificarea, blocarea sau
ştergerea datelor dumneavoastră personale inexacte ;
• dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare
pe an, confirmarea faptului că datele pe care le-aţi furnizat operatorului sunt
sau nu prelucrate .

Drepturile beneficiarilor, serviciile sociale oferite de
D.G.A.S.P.C. Galaţi
DGASPC Galaţi prelucreazǎ date cu caracter personal în scop de
asistenţǎ socialǎ, notificatǎ cu nr. 9768
de Autoritatea Naţionalǎ de
Supraveghere a prelucrǎrii Datelor cu Caracter Personal. Conform Legii nr.

677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul
de a nu fi supus unei decizii individuale, dupǎ cum urmeazǎ :
- dreptul de acces la date (art.13) : dreptul de a obţine de la cel care culege,
stocheazǎ şi prelucreazǎ datele personale la cerere şi în mod gratuit, pentru o
solicitare pe an, confirmarea faptului cǎ datele în legǎturǎ cu persoana în cauzǎ sunt
sau nu prelucrate de cǎtre acesta.
Acest drept poate fi exercitat în urmǎtoarele condiţii :
- se adreseazǎ o cerere cǎtre cel care stocheazǎ şi prelucreazǎ , întocmitǎ în forma
scrisǎ, datatǎ şi semnatǎ în care se va menţiona adresa de domiciliu a persoanei
care îşi exercitǎ dreptul. Cererii i se va ataşa o copie xerox, lizibilǎ, dupǎ actul de
identitate al solicitantului .
- dreptul la intervenţie asupra datelor (art.14) : dreptul de a obţine, la cerere şi în
mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date
anonime a datelor a cǎror prelucrare nu este conformǎ legii, în special a datelor
incomplete sau inexacte.
- Acest drept poate fi exercitat în urmǎtoarele condiţii :
- se adreseazǎ o cerere , întocmitǎ în formǎ scrisǎ , datatǎ şi semnatǎ , în
care se vor menţiona datele asupra cǎrora se solicitǎ intervenţia, motivul justificat şi
modul de intervenţie. Cererii i se va ataşa o copie xerox, lizibilǎ, dupǎ actul de
identitate al solicitantului.
- dreptul de opoziţie (art 15) : dreptul de a mǎ opune în ori ce moment, din motive
întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particularǎ, cǎ datele care mǎ vizeazǎ
sǎ facǎ obiectul unei prelucǎri în care existǎ dispoziţii legale contrare.
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ( art 17 ) : dreptul de a cere şi
de a obţine , retragerea sau anularea oricǎrei decizii care produce efecte juridice în
privinţa sa, adoptatǎ exclusiv pe baza unei prelucrǎri de date cu caracter personal,
efectuatǎ prin miljoace automate, destinatǎ sǎ evalueze unele aspecte ale
personalitǎţii sale, precum competenţa profesionalǎ, credibilitatea, comportamentul
sau ori alte aspecte ;
- dreptul de a se adresa justiţiei ( art 18 ) ; orice persoanǎ care a suferit un
prejudiciu în urma unei prelucrǎri de date cu caracter personal, efectuatǎ ilegal, se
poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia .

