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Scopul 

Scopul acestei proceduri este de a garanta și proteja drepturile și libertățile fundamentale ale 

persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

Termeni și definiții:  

1."date cu caracter personal" înseamnă orice informații 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 fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

2."prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni 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 dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

3."restricționarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a 

limita prelucrarea viitoare a acestora; 

4."creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care 

constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare 

la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de 

muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, 

locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia; 

5."pseudonimizare" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât 

acestea  să  nu  mai  poată  fi  atribuite  unei  anume  persoane  vizate  fără  a  se  utiliza  informații 

suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul 

unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu 

caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile; 

6."sistem de evidență a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile 

conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii 

funcționale sau geografice; 

7."operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, 

singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 

personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul 

intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii 

sau în dreptul intern; 

8."persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, 

agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 

9."destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia 

(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate 
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acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite  

anchete  în  conformitate  cu  dreptul  Uniunii  sau  cu  dreptul  intern  nu  sunt  considerate destinatari; 

prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie 

de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării; 

10."parte terță" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul 

decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa 

autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date 

cu caracter personal;         

11."consimțământ"  al  persoanei  vizate  înseamnă  orice  manifestare  de  voință  liberă,  specifică, 

informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau 

printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

12."încălcarea securității datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securității care duce, în 

mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor 

cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la 

acestea;  

Operator: ASOCIAȚIA GAL  POARTA TRANSILVANIEI 

1."date genetice" înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice  moștenite  

sau dobândite  ale  unei  persoane fizice,  care  oferă  informații  unice privind  fiziologia  sau sănătatea  

persoanei  respective  și  care  rezultă  în  special  în  urma unei analize a unei mostre de material 

biologic recoltate de la persoana în cauză; 

2."date  biometrice"  înseamnă  date  cu  caracter personal  care  rezultă  în  urma  unor tehnici de 

prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei 

persoane fizice care  permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile 

faciale sau datele dactiloscopice; 

3."date  privind  sănătatea"  înseamnă  date   cu  caracter personal  legate  de  sănătatea fizică sau 

mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care  dezvăluie 

informații despre starea de sănătate a acesteia; 

4."reprezentant" înseamnă o persoana fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către  

operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care  reprezintă  operatorul  

sau persoana împuternicită  în  ceea ce  privește  obligațiile  lor respective care  le revin în temeiul 

prezentului regulament. 

5."întreprindere" înseamnă o persoana fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică,  

indiferent  de  formă  juridică  a  acesteia,  inclusiv  parteneriate  sau asociații care  desfășoară în mod 

regulat o activitate economică; 

6."autoritate de supraveghere" înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru 

în temeiul articolului 51; 

7."obiecție relevantă și motivată" înseamnă o obiecție la un proiect de decizie în scopul de   a   stabili   

dacă  există   o  încălcare   a   prezentului   regulament   sau  dacă  măsurile preconizate  în  ceea  ce   

privește  operatorul  sau  persoana împuternicită  de   operator respectă prezentul  regulament,  care  
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demonstrează în  mod  clar  importanța  riscurilor  pe care    le   prezintă   proiectul   de   decizie   în   

ceea  ce   privește   drepturile   și   libertățile fundamentale ale persoanelor vizate  și, după  caz,  libera 

circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii;  

8."serviciile societății informaționale" înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul 

(1) litera (b) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului  (1); (1)Directiva  98/34/CE 

a  Parlamentului  European și  a  Consiliului  din  22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru  

furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind 

serviciile societății informaționale (JO L 204, 21.7.1998, p. 37). 

9."utilizatori"  înseamnă  orice  persoană care  acționează  sub autoritatea  operatorului,  a persoanei 

împuternicite sau a reprezentantului, cu drept  recunoscut de  acces la  bazele de date  cu caracter 

personal. 

Domeniul de  aplicare: 

Aceasta  politică  de  protecție  a  datelor  personale  se aplică  ASOCIAȚIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI  

și  angajaților acesteia. Politica privind protecția datelor se extinde peste toate  prelucrările de  date  cu 

caracter personal. Datele anonimizate, acolo unde  există, utilizate de ex. pentru  evaluări statistice  

sau alte  studii,  nu  sunt supuse acestei  politici  de  protecție  a  datelor.  Politica este  revizuită  

periodic  iar  cea   mai  recentă versiune  aprobată de Directorul executiv va  fi imediat disponibilă, atât 

angajaților cât și clienților și partenerilor de afaceri. 

Principii pentru prelucrarea datelor personale 

1. Corectitudinea și legalitatea: La prelucrarea datelor cu caracter personal, drepturile individuale ale 

persoanelor vizate trebuie protejate. Datele personale trebuie colectate și prelucrate în mod legal și 

corect. 

2. Restricție la un anumit scop: Datele personale pot fi prelucrate numai în scopul definit înainte de 

colectarea datelor și comunicat persoanei vizate. Modificările ulterioare ale scopului sunt posibile doar  

într-o măsură limitată și necesită o fundamentare solidă. 

3.  Transparența: Persoana  vizată  trebuie  informată  cu  privire  la  modul  în  care   sunt tratate 

datele sale. În general, datele cu caracter personal trebuie colectate direct de  la persoana în cauză. 

Atunci când  datele sunt colectate, persoana vizată trebuie sau să știe deja,  sau să fie  informată  

despre: identitatea, scopul  prelucrării  datelor  și  terțe  părți  sau categorii  de  părți  terțe cărora le-ar 

putea fi transmise datele. 

4.  Reducerea  datelor  și  minimizarea  datelor:  înainte  de  a  procesa  date   personale, trebuie să 

determinați dacă și în ce măsură prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară  pentru   

atingerea  scopului  pentru   care   este  efectuată.  Acolo  unde   scopul permite și unde  cheltuielile 

implicate sunt proporționale cu obiectivul, trebuie folosite date anonime.  Datele  personale  nu  pot  fi 

colectate  în  avans și  stocate în  scopuri  potențiale viitoare,  cu  excepția  cazului  în  care   acest  

lucru  este  impus  sau permis  de  legislația națională.  

5.  Ștergerea: Datele  personale  care  nu  mai  sunt necesare  după  expirarea  procesului legal  sau de 

monitorizare  trebuie  șterse. Pot  există  situații  în  care  interesele  legale  obligă  la păstrarea acestor 
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date  pe termene predefinite. În acest caz,  datele trebuie să rămână în dosare până la expirarea 

obligațiilor legale. 

6.  Exactitatea  și  actualitatea  datelor:  Datele  personale  colectate  trebuie  să fie  corecte, complete  

și,  dacă este  necesar, să fie  actualizate.  Trebuie  luate  măsuri  permanent pentru    a   ne   asigura   

că   datele   inexacte   sau  incomplete   sunt  șterse,  corectate, suplimentate sau actualizate. 

7. Confidențialitatea și securitatea datelor:  

În cadrul ASOCIAȚIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI datele personale sunt considerate informații 

confidențiale și sunt protejate prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate  pentru   a  preveni  

accesul  neautorizat,  prelucrarea  sau  distribuirea  ilegală, precum și pierderea accidentală, 

modificarea sau distrugerea lor. 

I. REGULI GENERALE 

Art. 1. Prezenta procedură stabilește măsuri tehnice și organizatorice pentru  îndeplinirea obligațiilor   

referitoare   la   securitatea   și   controlul   sistemelor   informatice,   în   vederea asigurării 

confidențialității datelor și informațiilor precum și pentru  păstrarea în siguranță a acestora, în cadrul 

activității curente executate de toți angajații, colaboratorii și beneficiari proiectelor finanțate prin 

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI. Prin cerințe minime de securitate este avut în vedere un 

complex de măsuri tehnice, informatice, organizatorice, logistice, proceduri și politici de securitate prin 

care  să se asigure nivelul minim de  securitate prevăzut în conformitate cu cerințele minime  de  

securitate  a  prelucrărilor  de  date   cu  caracter personal,  conform Regulamentului UE 679/2016. 

Art. 2. ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI a  adoptat  măsuri  tehnice și  organizatorice  adecvate  

pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, 

modificării,   dezvăluirii   sau  accesul neautorizat.   În  acest   sens  au   fost desemnate,  la   nivelul   

ASOCIAȚIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI,   persoane  cu   responsabilități   în   respectarea dispozițiilor 

Regulamentului UE 679/2016, respectiv Responsabilul  cu  protecția  datelor  cu  caracter  personal  

numit  prin  decizia Directorului executiv. 

Persoanele numite prin decizie nu participă activ la prelucrarea datelor cu caracter personal astfel 

se evită conflictul de interese.  

Art. 3. ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI a luat măsuri de stocare în siguranța a informațiilor, astfel 

încât să fie asigurat un nivel adecvat de protecție și securitate, în sensul Legii 677/2001 și a 

Regulamentului UE 679/2016. 

Art.4.  Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente și în vederea satisfacerii cerințelor păstrării în 

siguranță a datelor și informațiilor, asociația a elaborat și implementat măsuri organizatorice și tehnice 

orientate pe anumite direcții de acțiune: identificarea și autentificarea   utilizatorului,   tipul   de   

acces,  colectarea   datelor,   execuția copiilor de siguranță, laptop-uri/computerele   și   terminalele   

de   acces,  fișierele   de   acces  și   instruirea personalului. 

II. PROCEDURI SPECIFICE 

Art. 5. Identificarea și autentificarea utilizatorului 
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Prin utilizator se înțelege orice persoană care  acționează sub autoritatea operatorului, a persoanei 

împuternicite sau a reprezentantului, cu drept  recunoscut de  acces la  bazele de  date  cu  caracter 

personal.  Utilizatorii,  pentru  a  căpăta acces la  o bază de  date  cu caracter personal,  trebuie  să se 

identifice.  Identificarea  în  cadrul  ASOCIAȚIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI se face prin introducerea 

parolei de la tastatură. Fiecare utilizator are  propria sa parolă de  identificare, niciodată  nu  este  

alocat  aceiași parolă de  identificare  mai  multor utilizatori. Parolele de identificare (sau conturi de 

utilizator) nefolosite o perioada mai  îndelungată  sunt dezactivate  și  distruse  după  un control  

prealabil intern al  operatorului. Perioada după  care parolele trebuie dezactivate și distruse este 

stabilită prin proceduri interne de  operator. Orice parolă de  utilizator este însoțită de  o modalitate de  

autentificare. Autentificarea  se face  prin  introducerea  unei  parole.  La introducerea  parolelor  

acestea nu  sunt afișate  în  clar  pe  monitor.  Schimbarea  periodică  a  parolelor  se face  numai cu 

acordul directorului executiv. Orice utilizator care  primește o parolă de identificare și/sau un  mijloc  

de  autentificare este  obligat  prin  fișa  postului  să păstreze confidențialitatea acestora și  să răspundă 

în  acest  sens în  fața  operatorului.  Este stabilită  o  procedură proprie  de  administrare  și  gestionare  

a parolelor de  utilizator.  Accesul  utilizatorilor  la bazele de  date  cu caracter personal efectuate 

manual se face numai pe  baza unei liste aprobate de directorul executiv. 

Art.   6.  Utilizatorii   pot   accesa  numai   datele   cu   caracter  personal   necesare  pentru îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu. Pentru aceasta sunt stabile tipurile de  acces după funcționalitate (administrare, 

introducere, prelucrare, salvare etc.) și după  acțiuni aplicate asupra datelor  cu  caracter  personal  

(scriere,  citire,  ștergere),  precum  și  procedurile privind  aceste  tipuri  de  acces. Programatorii  

software-urilor  de  prelucrare  a  datelor  cu caracter personal nu au acces la datele cu caracter 

personal. Operatorul permite accesul programatorilor   la   datele   cu   caracter  personal   numai   în   

cazuri   speciale   și   bine documentate. Personalul  Operatorului  care   asigură  suportul  hardware 

și/sau  software poate avea acces la datele cu caracter personal pentru  rezolvarea unor  cazuri specifice 

și  nu  pentru   prelucrarea  acestora. Alte  măsuri  specifice  implementate  de  control  al accesului pe 

viitorul apropiat vor fi:  în   spațiile   destinate   desfășurării   activității asociației   vor fi  instalate 

sisteme de  alarmă antiefracție, în spațiul aferent intrării în cadrul instituției vor fi instalate sisteme de  

supraveghere de  alarmare audio si/sau video, monitorizarea și intervenția în caz de alarmă este 

asigurată de o firmă de protecție. 

Art. 7. Operatorul desemnează o persoană pentru  colectarea și introducerea de bază de date   cu  

caracter personal  pe un aparat   hard extern.  Orice  modificare  a  datelor  cu caracter  personal  se  

poate face  numai  de   către  persoana desemnată  de Operator. Operatorul a luat măsuri pentru  ca 

datele cu caracter personal să fie stocate pe hard disc și în format letric în arhiva pe care o deține 

asociația în funcție de ordinea în care proiectele pe care le finanțează GAL POARTA TRANSILVANIEI și 

monitorizează până la finalizare. 

Art. 8. Operatorul stabilește intervalul de timp la care  se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de 

date  cu caracter personal, precum și ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. 

Persoana care  execută aceste copii de  siguranță este numită de  operator, prin decizie  sau pe  baza de  

contract. Copiile de  siguranță  se vor stoca pe un  hard  extern  care se ține în spațiul din arhivă încuiat.   

Se  verifică o dată pe lună de către persoanele desemnate cu prelucrarea datelor cu caracter personal, 

în cazul unor  distrugerii sau disfuncționalității a sistemelor informatice. 

Art. 9. Până în prezent nu există la sediul Asociației un sistem de supraveghere audio și video, dacă pe 

viitor se va recurge la sisteme de supraveghere acest capitol va fi actualizat cu descrierea procesării.  
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Art.  10.  Operatorul  ia  măsuri  ca  orice  accesare a  bazei  de  date   conținând  date   cu caracter 

personal să fie înregistrată în fișiere care sunt denumite în funcție de documentele care sunt arhivate în 

el, care apoi să fie stocate pe un hard disk. Orice   încercare   de   acces  neautorizat   va   fi,  de   

asemenea,  sancționată în funcție de legislația în vigoare. Operatorul este obligat să păstreze fișierele cu 

baza de date  cel puțin 2 ani, pentru  a fi folosite ca probe  în cazul unor investigații. Dacă investigațiile 

se prelungesc, aceste fișiere se vor păstra atât  timp cât se va considera necesar. Fișierele de acces 

trebuie să facă posibilă identificarea  de  către  Operator sau de  către  persoana împuternicită  a 

persoanelor  care au  accesat date  cu  caracter personal  fără  un  motiv  anume, în  vederea aplicării  

unor sancțiuni sau a sesizării organelor competente. 

Art.   11.   Operatorul,   prin   persoana  desemnată  cu   gestionarea   datelor   cu   caracter personal, 

instruiește personalul cu privire: la prevederile Regulamentului UE 679/2016, la cerințele minime de 

securitate a prelucrărilor de date  cu caracter personal, precum și cu privire la riscurile pe care  le 

comporta prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcție de specificul activității. Utilizatorii care  

au acces la date  cu caracter personal sunt instruiți de către  operator asupra confidențialității acestora. 

Art. 12. Pentru menținerea securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva  

virușilor)  operatorul  va  lua  măsuri  care  vor consta în:  interzicerea  folosirii  de către   utilizatori  a  

programelor  software  care   provin  din  surse externe sau  dubioase, informarea  utilizatorilor  în  

privința  pericolului  privind  virușii  informatici;  implementarea unor  sisteme automate de  devirusare 

și de  securitate a sistemelor informatice;  

Art. 13. Scoaterea la imprimantă documentelor care conțin date cu caracter personal se va realiza de 

către persoanele care sunt desemnate prin Decizie  internă a fi responsabile cu prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

III. REGULI SPECIALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Art.14.  In scopul protejării datelor cu caracter personal, s-au luat următoarele măsuri.   

1. Prelucrările  manuale  de  date  cu  caracter personal   

În  cadrul  prelucrărilor  de  date  cu caracter personal efectuate manual: Documentele care  conțin date  

cu caracter personal sunt ținute în fișiere și apoi stocate pe hard disc închise cu cheie sau cu un alt 

mecanism de securizare. Documentele  care  conțin  date  cu caracter personal,  folosite  pentru  

realizarea  anumitor operațiuni se vor preda persoanelor abilitate sau se vor închide imediat după  

terminarea acestora. 

2. Prelucrările manuale de date  cu caracter personal care  fac parte  din categoria datelor cu  caracter 

special  sau sensibil  se va  efectua  numai  de  către  responsabili  desemnați  de asociație prin decizie 

internă. 

IV. CATEGORII  DE PERSOANE ȘI  SCOPUL UTILIZĂRII DATELOR  CU CARACTER PERSONAL 

Art. 15.    ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI respectă  cerințele   Regulamentului   UE   679/2016   

privind prelucrarea datelor cu caracter personal, consumatorilor ca persoane fizice sau reprezentanților 

legali ai acestora, precum și candidaților la concursurile de admitere sau absolvire organizate în cadrul 

asociației. 
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Art.16.  ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI colectează,  utilizează,  prelucrează  și furnizează  

datele  personale oferite, numai pentru  realizarea scopurilor în care  au  fost colectate, respectiv 

întocmirea de documente aferente proiectelor în implementare, proiectelor care le finanțează Asociația 

GAL POARTA TRANSILVANEI, documente interne a angajaților, colaboratori, furnizorii, prestatorii de 

servicii, beneficiari  precum și în activități interne de management, mass-media, publicitate online, 

marketing și publicitate dedicate exclusiv activităților asociației. 

Art.17.  Utilizatorii au următoarele obligații specifice: 

a) să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter 

personal (Regulamentul UE 679/2016) precum și ale prezentei proceduri; 

b) să informeze persoana vizată atunci când  datele cu caracter personal sunt colectate direct de la 

aceasta, în condițiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea 

datelor, destinatarii sau categoriile de  destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor 

cerute și consecințele refuzului de a le pune  la dispoziție,  drepturile  prevăzute de  lege,  în  special  

drepturile  de  acces, de  intervenție asupra datelor și de opoziție, condițiile în care  pot fi exercitate 

aceste drepturi; 

c)  să prelucreze  numai  datele  cu  caracter personal  necesare îndeplinirii  atribuțiilor  de serviciu   și 

să  acorde sprijin   conducerii   Operatorului   pentru    realizarea   activităților specifice ale acestuia; 

d)  să păstreze confidențialitatea datelor prelucrate, a  contului  de  utilizator, a parolei/codului de  

acces la sistemele informatice/baze de  date  prin care  sunt gestionate date  cu caracter personal; 

e) să respecte măsurile de securitate, precum și celelalte reguli stabilite de operator; 

f) să informeze de îndată conducerea companiei despre împrejurări de natură ce conduce la o 

diseminare neautorizată de  date  cu caracter personal sau despre o situație în care au  fost  

accesate/prelucrate  date  cu  caracter personal  prin  încălcarea  normelor  legale, despre care  a luat 

la cunoștință. 

V. DREPTURILE PERSOANELOR A CĂROR DATE PERSONALE SUNT COLECTATE ȘI/ SAU PRELUCRATE 

Art.18.  Dreptul de a fi informat 

(1) În cazul în care  datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, ASOCIAȚIA 

GAL POARTA TRANSILVANIEI,   este   obligată   să  furnizeze   persoanei   vizate   cel   puțin   următoarele 

informații,   cu   excepția   cazului   în   care   aceasta   persoană  posedă  deja   informațiile respective: 

a) scopul în care  se face prelucrarea datelor; 

b) informații  suplimentare,  precum: destinatarii  sau categoriile  de  destinatari  ai  datelor; dacă 

furnizarea  tuturor  datelor  cerute este  obligatorie  și  consecințele  refuzului  de  a  le furniza; 

c) existența  drepturilor prevăzute de  lege pentru  persoana vizată,  în special a dreptului de  acces, de  

intervenție asupra datelor  și de  opoziție,  precum și condițiile în care  pot fi exercitate; 

d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând 

seama de specificul prelucrării. 
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(2) Locațiile care  sunt supravegheate video vor avea, la intrare, afișat în loc vizibil, informarea privind 

preluarea și stocarea de imagini. 

Art.19.  Dreptul de acces la date 

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI este obligată, în situația în care  prelucrează date  cu caracter 

personal care privesc   solicitantul,   să  comunice   acestuia,   împreună   cu   confirmarea,   cel   puțin 

următoarele: a) informații referitoare la scopurile  prelucrării, categoriile de  date  avute  în vedere și  

destinatarii  sau categoriile  de  destinatari  cărora le  sunt dezvăluite  datele;  b) comunicarea într-o 

formă inteligibilă a datelor care  fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu 

privire la originea datelor; c) informații asupra principiilor de  funcționare  a  mecanismului  prin  care   

se efectuează  orice  prelucrare  automată a datelor care  vizează persoana respectivă; d) informații 

privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile 

în care  pot fi exercitate; e) informații asupra posibilității de a înainta plângere către  autoritatea de 

supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru  atacarea deciziilor operatorului, în 

conformitate cu dispozițiile legii. 

Persoana vizată  poate solicita  de  la  ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI informațiile  prevăzute la  

alin.  (1), printr-o cerere întocmită în forma scrisă,  înregistrată la secretariatul asociației și semnată. În 

cerere solicitantul  poate arăta dacă dorește ca  informațiile  să îi  fie  comunicate  la  o anumită   

adresa,  care   poate  fi   și   de   poșta  electronică,   sau  printr-un   serviciu   de curierat  care  să 

asigure ca predarea se va face numai personal. 

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI este obligată să comunice informațiile solicitate, în termen de  15 

zile de  la data  primirii  cererii,  cu  respectarea eventualei  opțiuni  a  solicitantului  exprimate  potrivit 

alin. (2). 

Art.20.  Dreptul de intervenție asupra datelor 

(1) Orice persoană vizată are  dreptul de a obține de la ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI, la cerere 

și în mod gratuit: 

a) după  caz,  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror  prelucrare nu este 

conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

b)  după   caz,   transformarea  în  date   anonime  a  datelor  a  căror   prelucrare  nu  este conforma 

legii; 

 (3) ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI, este obligată să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), 

precum și, dacă este  cazul,  numele  terțului  căruia  i-au  fost  dezvăluite  datele  cu  caracter personal 

referitoare  la  persoana  vizată,  în  termen  de   15  zile  de   la  data   primirii  cererii,  cu respectarea 

eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2). 

Art.21.  Dreptul de opoziție 

(1) Persoana vizată are  dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime  legate  

de  situația  să particulară,  ca  date  care  o vizează  să facă  obiectul  unei prelucrări, cu excepția 

cazurilor în care  există dispoziții legale contrare. În caz  de opoziție justificată prelucrarea nu mai 

poate viza datele în cauza. 
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(2) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o 

cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată la secretariat și semnată. În cerere solicitantul  poate arăta 

dacă dorește ca  informațiile  să îi  fie  comunicate  la  o anumită adresa,  care   poate  fi   și   pe   poșta  

electronică,   sau  printr-un   serviciu   de corespondența care  să asigure că predarea i se va face numai 

personal. 

(3) Operatorul  este  obligat  să comunice persoanei  vizate  măsurile  luate în  temeiul  alin. (1)  precum  

și,  dacă este  cazul,  numele  terțului  căruia  i-au  fost  dezvăluite  datele  cu caracter personal 

referitoare la persoana vizată, în termen de  15 zile de  la data  primirii cererii. 

Art.22.  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 

(1) Orice persoană are  dreptul de a cere  și de a obține retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei 

decizii care  produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări  de  date  

cu caracter personal,  efectuată  prin  mijloace  automate, destinata  sa evalueze unele aspecte ale 

personalității sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte 

asemenea aspecte. 

(2) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de 

natură celei vizate la al. (1), numai în următoarele situații: 

a)  decizia  este  luată  în  cadrul  încheierii  sau executării  unui  contract, cu  condiția  ca cererea de 

încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost  satisfăcută  sau ca  

unele  măsuri  adecvate,  precum posibilitatea  de  a-și  susține punctul de vedere, să garanteze 

apărarea propriului interes legitim; 

b) decizia este autorizată de o lege care  precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim 

al persoanei vizate. 

Art.23.  Dreptul de ștergere a datelor 

Persoana vizată  are  dreptul  să solicite  operatorului  să șteargă fără  întârziere  datele  cu caracter 

personal care  o privesc în următoarele cazuri: 

a)  datele  cu  caracter personal  nu  mai  sunt necesare pentru  îndeplinirea  scopurilor pentru  care  au 

fost colectate sau prelucrate; 

b)  persoana vizată își retrage consimțământul pe  baza căruia are  loc prelucrarea și nu există niciun alt 

temei juridic pentru  prelucrare; 

c)  persoana  vizată   se  opune prelucrării   și   nu   există   motive   legitime   care   să prevaleze în 

ceea ce privește prelucrarea; 

d)  datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

e)  datele cu caracter personal trebuie șterse pentru  respectarea legii. 

f)  datele sunt necesare pentru  exercitarea dreptului la libera exprimare și informare; 

g)  datele sunt necesare pentru  îndeplinirea unei obligații legale; 

mailto:office@poartatransilvaniei.ro
http://www.poartatransilvaniei.ro/


      
SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63 D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,                

C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368432 
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro 

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE  NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANŢAT PRIN FEADR 

   

 
 

11 

 

h)  din motive de interes public în domeniul sănătății publice; 

i)  în scopuri de arhivare în interes public; 

e)  pentru  constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

Art.24.  Dreptul la restricționarea datelor 

Art. 18  din  Regulament  stipulează:  dreptul  la  restricționarea  datelor  este  un  drept  cu caracter 

temporar. În unele situații, între momentul în care, ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI ia decizia de 

a șterge  anumite  date   (nu  mai  are   nevoie  de   datele  cu  caracter  personal  în  scopul prelucrării 

sau datele se distrug conform procedurilor) și ștergerea efectivă a datelor, persoana vizată face o cerere 

prin care  se opune ștergerii, motivând faptul că i se solicită  

pentru  constatarea, exercitarea  sau apărarea unui  drept  în  instanță.  Ca  urmare a  unei astfel de 

solicitări, ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI trebuie să “înghețe” datele oprind prelucrarea lor 

pentru o anumită perioadă de timp. 

Această “înghețare” poate însemna marcarea datelor în sistemul informatic sau pe hârtie, pentru  a nu 

mai fi prelucrate până se ia decizia în privința lor sau mutarea datelor în alt sistem/locație  până se ia  o  

decizie.  La momentul  ridicării  restricției  de  prelucrare,  ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI 

trebuie să informeze persoana vizată cu privire la faptul ca s-a ridicat restricția. 

Art.25.  Dreptul la portabilitatea datelor 

Art. 20  din  Regulament  stipulează:  Persoana vizată  are  dreptul  de  a  primi  datele  cu caracter  

personal  care   o  privesc  și  pe  care   le-a  furnizat  operatorului  într-un  format structurat, utilizat în 

mod curent  și care  poate fi citit automat și are  dreptul de a transmite aceste date  altui operator, fără 

obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal. Datele personale 

trebuie să poată fi oferite persoanei vizate, într-un format structurat, pentru  că  aceasta să poată 

decide dacă le descarcă sau, dimpotrivă, dacă le poate trimite unui alt operator. Acest drept  se aplică 

doar  în măsura în care  datele sunt prelucrate în temeiul unui contract sau a consimțământului 

persoanei vizate,  precum  și  (cumulat)  atunci  când   prelucrarea  se face  prin  mijloace  automate. 

Dreptul la portabilitatea datelor se aplică atât  asupra datelor furnizate direct de persoana vizată,  cât  

și  asupra datelor  colectate  ulterior.  Sunt  excluse  de  la  portabilitate  datele derivate sau deduse cu 

privire la persoanele vizate. 

VI. COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL ÎN RELAȚIILE CU PERSOANELE ÎMPUTERNICITE 

Art.26.  Contractul operator - împuternicit 

Între operator și împuternicit  trebuie  să existe  un  contract. Acest contract trebuie  să fie documentat 

în  formă  scrisă  pe  orice  suport, denumit  Acord  de  Prelucrare  a  Datelor  cu Caracter Personal și 

constituie anexa la contractele existente sau contractele noi. 

Pentru împuternicit, contractul este actul care  punctează instrucțiunile precise pe  care  le transmite  

operatorul și care   definește,  astfel,  rolul  și  responsabilitățile  fiecăreia  dintre părți.  Împuternicitul  

răspunde (poate fi  sancționat  de  Autoritatea  de  Supraveghere, ori acționat   în   judecată   de   către   

persoana  vizată)   în   două   situații:   când   nu   respecta instrucțiunile transmise de operator, 

respectiv când  nu respectă obligațiile impuse lui, punctual, de către  GDPR. 
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ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI identifică  relația  cu partenerii nu  pentru  ansamblu,  ci pe  

tipuri de operațiuni de  prelucrare. O entitate nu poate fi și operator și împuternicit pentru  aceeași 

operațiune  de  prelucrare.  Poate fi  ori  una,   ori  cealaltă.  Pe   operațiuni  de  prelucrare diferite,  

însă,  poate avea roluri  diferite.  Într-o  relație  de  tipul  operator – operator, când părțile nu-și pot  da  

instrucțiuni una  celeilalte (clientul nu  poate da  instrucțiuni consultantului, atunci când  vorbim despre 

obligații profesionale raportate la actele normative referitoare la prevenirea și sancționarea spălării 

banilor, spre exemplu). 

Cerințe minime pe care  trebuie să le cuprindă acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal  

1. obiectul și durata prelucrării, 

2. natura și scopul prelucrării, 

3. tipul de date  cu caracter personal, 

4. categoriile de persoane vizate, 

5. obligațiile și drepturile operatorului. 

În  plus,  în  contractul/acordul  încheiat  între  părți  cu  privire  la  prelucrarea  datelor  cu caracter  

personal,   operatorul   se  asigură   că împuternicitul   are,    printre   altele   și următoarele obligații: 

2.  Trebuie  să ia  măsuri  astfel  încât  persoanele  care  prelucrează  datele  să fie  supuse unei obligații 

de confidențialitate, respectiv în contractele de muncă sau în contractele de colaborare cu acestea, vor 

trebui inserate clauze de confidențialitate care  să asigure împuternicitul  și  operatorul  de  faptul  ca  

acele  persoane  sunt instruite  și  știu  cum  să păstreze secretul asupra datelor la care  au acces. 

3. Trebuie să ia măsurile adecvate pentru  a asigura  securitatea prelucrării (aderarea la un cod de 

conduita al industriei, dovada implementării unui sistem de management al securității datelor cu 

caracter personal/al securității datelor conform unor standarde internaționale, certificarea de către  un 

organism acreditat pot fi utilizate ca elemente prin care   să  se  demonstreze existența  garanțiilor  

suficiente).  Împuternicitul  va  trebui  să dovedească  documentat că  ia  măsuri  tehnice  pentru  a  

asigura  operatorul  că  nu  există riscuri cu privire la datele personale pe  care  le prelucrează în numele 

acestuia. În plus, împuternicitul   va   trebui   sa  îi   poată  oferi  operatorului,   dacă  e  nevoie,   

posibilitatea efectuării  unui  audit  asupra capabilităților  sale  tehnice  și  organizatorice  de  natură să 

asigure securitatea prelucrărilor. 

4.  Trebuie  să stabilească  regulile  principale  care   vor  trebui  detaliate  în  contract este situația 

subîmputerniciților, dacă este cazul. Astfel subcontractarea de către  împuterniciți ar putea viza doar  

părți tehnice ale infrastructurii de gestionare a serviciului (ex. Serviciul de cloud al unui furnizor de 

software). În momentul în care  alege să transmită o parte  din obligațiile sale unor alți împuterniciți, 

împuternicitul trebuie să transmită, în cascadă, instrucțiunile  și  obligațiile  primite  de  la  operator. 

Mai  mult,  conform  art.  28  alin  (4)  al GDPR,  transmiterea trebuie să vizeze în special furnizarea de  

garanții suficiente pentru punerea  în   aplicare  a   unor   măsuri   tehnice   și  organizatorice   adecvate,  

astfel   încât prelucrarea  să îndeplinească cerințele Regulamentului. În cazul în care  aceasta  a doua  

persoană împuternicită nu își respectă obligațiile privind protecția datelor, persoana împuternicită inițial 

rămâne pe  deplin răspunzătoare față de  operator în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor acestei de 

a doua persoană împuternicită. 
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5. Trebuie  să asiste operatorul  de  date  în asigurarea  accesului  la subiect  și  să permită persoanelor 

vizate să își exercite drepturile în temeiul GDPR.  Este obligația operatorului să răspundă la cererile 

persoanelor vizate. Singura obligație pe care  o are  împuternicitul este aceea de  a prelua cererile (dacă 

ajung la el și sunt țintite spre operator) și de  a le trimite mai departe către  operator. 

6. Trebuie  să asiste  operatorul  de  date  în  îndeplinirea  obligațiilor  sale  privind  GDPR  în ceea ce 

privește securitatea prelucrării, notificarea privind incidentele de securitate și evaluările de impact ale 

protecției datelor. 

7. Trebuie să șteargă sau să returneze toate  datele personale către  operator, după  cum este solicitat 

la încetarea contractului; 

8.  Trebuie   să  permită   desfășurarea   auditurilor,   inclusiv  a   inspecțiilor,   efectuate   de operator 

sau alt auditor mandatat și contribuie la acestea,  să furnizeze  auditorilor toate informațiile   necesare  

pentru    a   se  asigura   ca   ambele   părți   îndeplinesc   obligațiile prevăzute la articolul 28 și să 

informeze imediat operatorul în cazul în care, în opinia sa, o instrucțiune  încalcă Regulamentul sau alte 

dispoziții  din  dreptul  intern  sau din  dreptul Uniunii referitoare la protecția datelor; 

9. Trebuie să coopereze cu Autoritatea de Supraveghere, potrivit art. 58 al GDPR; 

10. Trebuie să numească un DPO, dacă acest lucru este necesar; 

11. Trebuie să țină evidența activităților de prelucrare. 

Art.27.  Riscul, în relația dintre operator și împuternicit 

Punctul esențial al relației dintre operator sau împuternicit este definit în articolul 28 alin (10)  al  

Regulamentului,  care  menționează  riscul  cel  mai  important  la  care  se expune împuternicitul atunci 

când  alege să facă mai mult decât a fost instruit. 

În  cazul   în   care   o  persoană  împuternicită   de   operator  încalcă   Regulamentul,   prin stabilirea 

scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana împuternicită   de   

operator  este   considerată   a   fi   un   operator  în   ceea  ce   privește prelucrarea respectivă, 

asumându-și astfel atât  rolul, cât  și răspunderea pentru  aceasta poziție. 

Acordul  de  Prelucrare  a  Datelor  cu  Caracter Personal  nu  este  un  contract comercial, semnat între  

părți.  Acolo,  părțile  negociază  preț,  livrabile  și  alte  obligații  specifice,  date de  fiecare produs ori 

serviciu în parte.  Acest Acord, menționat și impus de  GDPR,  este cel  care   privește  operațiunile  de  

prelucrare  de  date   cu  caracter personal  pe  care   le presupune colaborarea dintre cele doua  părți. 

El poate fi întocmit ca  un contract separat ori un capitol în contractul comercial dintre cele două  părți 

ori o anexă la acest contract.  

Mai  mult,  dacă împuternicitul  nu  regăsește  în  negocierile  inițiale  și  contractul  semnat inițial  o  

serie  de  instrucțiuni  legate  de  un  tip  nou  de  prelucrare  pe  care  o  va  face  în numele 

operatorului, părțile trebuie să rezolve acest aspect prin emiterea unui set suplimentar de instrucțiuni 

pe care  împuternicitul să le urmeze. 

Art.28.  Responsabilitățile persoanei împuternicite pentru  acțiunile sale: 
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Împuternicitul  poate fi responsabil  pentru  plata  unor  despăgubiri oricărei  persoane care a suferit un 

prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări în situații precum următoarele: 

☑ când   depășește  limitele  ori  ignoră  instrucțiunile  transmise  de   către   operator, intrând  

astfel  sub incidența  articolului  28  alin  (10)  al  GDPR  (în  cazul  în  care  o persoană 

împuternicită de operator încalcă prezentul regulament, prin stabilirea scopurilor și mijloacelor 

de prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana împuternicită de operator este 

considerată a fi un operator în ceea ce privește prelucrarea respectivă); 

☑ când   nu  respectă  obligațiile  impuse  lui  de  către   GDPR.   Este  foarte  importantă existența 

contractului scris între cele două  părți. Menționarea cât  mai amănunțită a  instrucțiunilor  este  

vitală  pentru  împuternicit,  pentru  ca  acele  instrucțiuni  sunt singura lui dovada că a acționat 

în interiorul lor, atunci când  se va pune  problema angajării   răspunderii   sale   pentru   diverse   

tipuri   de   operațiuni   de   prelucrare realizate în numele operatorului. 

    În privința amenzilor impuse de  Autoritatea de  Supraveghere, atunci când  se ia decizia dacă să se 

impună o amendă administrativă  și  decizia  cu  privire  la  valoarea  amenzii administrative  în  fiecare  

caz  în  parte,  se acorda atenția  cuvenită  următoarelor  aspecte (acestea  sunt valabile  și  în  cazul  

amenzilor  impuse  operatorului,  nu  doar împuternicitului): 

☑ natura, gravitatea  și  durata încălcării,  ținându-se  seama de  natura, domeniul  de aplicare sau 

scopul prelucrării în cauză, precum și de  numărul persoanelor vizate afectate și de nivelul 

prejudiciilor suferite de acestea; 

☑ dacă încălcarea a fost comisă intenționat sau din neglijență; 

☑ orice  acțiuni  întreprinse  de  operator sau de  persoană împuternicită  de  operator pentru  a 

reduce prejudiciul suferit de persoana vizată; 

☑ eventualele  încălcări  anterioare  relevante  comise  de  operator sau de  persoana împuternicită 

de operator; 

☑ gradul de cooperare cu Autoritatea de Supraveghere pentru  a remedia încălcarea și a atenua 

posibilele efecte negative ale încălcării; 

☑ categoriile de date  cu caracter personal afectate de încălcare; 

☑ modul în care  încălcarea a fost adusă la cunoștința autorității de supraveghere, în special dacă și 

în ce măsură operatorul sau persoana împuternicită de operator a notificat încălcarea; 

☑ în  cazul  în  care  măsurile  menționate  la  articolul  58  alineatul  (2) au  fost  dispuse anterior  

împotriva  operatorului  sau persoanei  împuternicite  de  operator în  cauză cu privire la același 

obiect, respectarea respectivelor măsuri;  

☑ aderarea la  coduri  de  conduită  aprobate, în  conformitate  cu  articolul  40,  sau la mecanisme 

de certificare aprobate, în conformitate cu articolul 42; 

☑ orice  alt  factor  agravant sau atenuant aplicabil  circumstanțelor  cazului,  cum  ar fi beneficiile 

financiare dobândite sau pierderile evitate în mod direct sau indirect de pe urma  încălcării. 
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VII. TRATAREA CERERILOR PENTRU COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Art.29. 

(1)  Cererile  pentru   comunicarea  datelor  cu  caracter personal  adresate ASOCIAȚIE GAL POARTA 

TRANSILVANIEI trebuie  să conțină  datele  de  identificare  a  solicitantului,  precum și  motivarea  și  

scopul cererii, conform prevederilor legale. 

(2)   Cererile   care   nu   conțin   elementele   prevăzute  la   alin.   (1)   se  restituie   pentru 

completare,  iar  cele  care  nu  se încadrează  în  condițiile  prevăzute de  lege  se resping, 

menționându-se motivele pentru  care  comunicarea datelor cu caracter personal nu este posibil. 

(3) Înainte de comunicarea datelor cu caracter personal, operatorul verifică dacă acestea sunt exacte și, 

dacă este cazul, actualizate. 

(4) În situația în care  se constată că  au  fost transmise date  incorecte sau neactualizate, operatorii au  

obligația de  a informa destinatarii respectivelor date  asupra neconformității acestora, cu menționarea 

datelor care  au fost modificate. 

(5)  La  comunicarea  datelor  cu  caracter  personal  operatorii  atenționează  destinatarii asupra 

interdicției  de  a  prelucra  datele  pentru   alte  scopuri  decât cele  specificate  în cererea de 

comunicare. 

VIII. INCIDENTE DE PROTECȚIE A DATELOR  

Art.30. 

Toți  angajații  trebuie  să informeze  imediat  șeful  direct  sau responsabilul  cu  protecția datelor  cu 

privire la cazurile de  încălcare a acestei proceduri de  protecție a datelor sau altor reglementări privind 

protecția datelor cu caracter personal (incidente de  protecția a datelor). 

În cazurile de 

☑ transmiterea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal către  terțe părți, 

☑  accesul neadecvat al terților la datele cu caracter personal sau 

☑ pierderea datelor cu caracter personal rapoartele impuse de  companie prin procedurile 

de  raportare și management al incidentelor  de  securitate  a  informațiilor  trebuie  

făcute  imediat,  astfel  încât  să poată fi respectate toate  obligațiile de raportare în 

conformitate cu legislația națională. 

IX. RESPONSABILITĂȚI ȘI SANCȚIUNI 

Art.32.  Funcțiile executive sunt responsabile pentru  prelucrarea datelor în zona  lor de 

responsabilitate.  Prin  urmare, ei  sunt obligați  să se asigure  ca  cerințele  legale  pentru protecția 

datelor și cele conținute în politica de protecție a datelor personale, sunt îndeplinite.   Personalul   de   

conducere  este   responsabil   pentru   asigurarea   măsurilor  organizatorice, tehnice și a celor care  țin 

de  resursele umane pentru  ca orice prelucrare a datelor  să se efectueze  în conformitate  cu protecția  

datelor.  Conformitatea  cu aceste cerințe  este  responsabilitatea  fiecărui  angajat  relevant.  Dacă 
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Autoritatea  de supraveghere efectuează un control de protecție a datelor, trebuie informat imediat 

Responsabilul cu protecția datelor personale. 

Responsabilul  cu  protecția  datelor  personale  este  persoana de  contact pentru   relații privind 

protecția datelor. Acesta poate efectua verificări și trebuie să-i familiarizeze pe angajați cu conținutul 

politicilor de protecție a datelor. Angajații responsabili cu procesele și proiectele de afaceri trebuie să 

informeze Responsabilul cu protecția datelor personale în  timp  util  cu  privire  la  o  noua   prelucrare  

a  datelor  cu  caracter  personal.  Pentru prelucrarea datelor care  pot prezenta riscuri speciale pentru  

drepturile individuale ale persoanelor  vizate,  Responsabilul  cu protecția  datelor  trebuie  să fie  

informat  înainte  de începerea procesării. Acest lucru este valabil în special la date  personale extrem  

de sensibile. 

Prelucrarea  necorespunzătoare  a  datelor  cu  caracter  personal  sau alte  încălcări  ale legilor privind 

protecția datelor conduce la suportarea sancțiunilor prevăzute de reglementările interne, de 

Regulamentul UE nr.679/2016 și de legislația în vigoare. 

Art.33.  Responsabilul cu protecția datelor 

Responsabilul  cu protecția  datelor  personale, fiind  independent  intern  de  subordonarea 

profesională,  activează  în  vederea respectării  reglementărilor  naționale  și  internaționale privind 

protecția datelor. El este responsabil pentru  politica de protecție a datelor și supraveghează 

respectarea acesteia. Responsabilul cu protecția datelor personale este desemnat de conducerea 

ASOCIAȚIEI GAL POARTA TRANSILVANIEI. 

Angajații  au  obligația  să informeze  cu promptitudine  Responsabilul  cu  protecția  datelor cu caracter 

personal despre apariția oricăror riscuri de protecție a datelor personale. 

Orice   persoană  vizată   poate să  se  adreseze  Responsabilului   cu   protecția   datelor personale, în 

orice moment, pentru  a pune  întrebări, a solicita informații sau să depună plângeri legate de  protecția 

datelor sau de  problemele de  securitatea datelor personale. Dacă  există solicitări, plângerile vor fi 

tratate în mod confidențial. 

X.  MĂSURI  TEHNICE  PRIVIND  PRELUCRAREA  DATELOR  CU  CARACTER PERSONAL 

Art.34. 

Toate  documentele  care  conțin  date  cu  caracter personal  se înregistrează  și  urmează regulile de 

păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere și arhivare  

stabilite  prin  legislația  în  domeniul  formării  profesionale,  legea  arhivării,  legislația  în domeniul 

contabilității, legislației muncii și prin proceduri interne. 

Art.35. 

Lista cu acțiuni întreprinse pentru  conformarea cu cerințele Regulamentului 679/2016: 

1. Analiza și identificarea datelor prelucrate de organizație, cu analiza scopului, temeiului și perioadei 

pentru  care  sunt reținute datele. 

2. Analiza necesități unui DPO 
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3. Întocmirea Registrului de inventar al Datelor și Documentelor cu Caracter Personal 

4.Întocmire: 

a. politica privind consimțământul și drepturile persoanelor vizate (pentru  afișare); 

b. politica internă privind retenția datelor prelucrate de organizație; 

c.  documente de  informare  și  conștientizare  a  angajaților  privind  datele  care   le  sunt prelucrate; 

d. politica de confidențialitate pentru  publicarea pe site-urile companiei;  

e. realizarea analizei de risc si DPIA (daca este cazul); 

f. organigrama  organizației  din  perspectiva  prelucrării  de  date   cu  caracter  personal (DPO,  

responsabil  cu  securitatea  datelor,  responsabili  departamentali  pentru   diverse tipuri de prelucrări 

etc). 

 5. Training   intern   cu   privire   la   prevederile   GDPR   pentru    recunoașterea  cererilor persoanelor  

vizate,  a procedurii  de  urmat  atunci  când  se primesc acestea,  precum și a modului în care  se dă 

răspunsul. 

6.  Procedura  internă  privind  răspunsul  la  cererile  persoanelor  vizate  (șabloane  de răspuns, termen 

de răspuns etc.). 

7. Procedura internă de tratare a incidentelor. 

8. Formular de analiză a terților companiei (dacă respectă sau nu prevederile GDPR). 

9. Introducerea de  clauze privind prelucrarea datelor cu caracter personal în Contracte cu operatorii / 

împuterniciții /terții. 

10. Procedura privind controlul documentelor și înregistrărilor. 

La prezenta Procedură de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt anexate formularele care se 

folosesc în cadrul proiectelor pe care ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI le are în implementare: 

☑ DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL –PROIECTE LEADER; 

☑ DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL –PROIECT POCU; 

☑ ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL; 

☑ DECLARAȚIE –PROIECT POCU; 
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