
 
 

 

          Anexa 11 

Nota Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

Stimate beneficiar 

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI cu sediul in TARGU JIU, STR. ALEXANDRU IOAN  
CUZA NR. 1 , Cod Fiscal 14433195, telefon 0253213041, e-mail contact@apsg.eu. colecteaza si 
proceseaza date personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date. Protectia datelor dvs. cu caracter personal este 
deosebit de importanta pentru noi si rolul prezentei notificari este de a va explica modul in care datele 
dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.  

Categorii date prelucrate 
In principal, ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI va prelucra date necesare si indispensabile, 
cum ar fi date personale de identificare (nume, prenume, CNP, date CI, adresa), date de contact (telefon, 
e-mail). 
Scopul si temeiurile juridice in baza carora ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI poate 
prelucra datele dvs. cu caracter personal. 
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal 
furnizate direct de persoana vizata (solicitant,beneficiar, partener, reprezentanti ai partenerilor 
publici/privati, colaborator, furnizor sau prestator de servicii, bunuri sau lucrari ori alte persoane 
implicate direct sau indirect in implementarea proiectelor)  in urmatoarele scopuri: 

 in scopul implementarii proiectului „Antreprenoriat Social - Progres, Echitate, Respect 
(ASPER), POCU /449/4/16/128242”  pentru care ASOCIATIA PSIHOLOGILOR 
GORJENI a încheiat contract de finantare cu Autoritatea de Management pentru POCU, OIR 
POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia,  in scopul respectarii obligatiilor legale  

 comunicarea cu dvs.  
 informare si promovare a serviciilor noastre si a evenimentelor organizate 

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile 
mentionate mai sus este: 

a) prelucrare in scopuri contractuale (art. 6 alin (1) litera (b) din GDPR) 
b) respectarea unor obligatii legale (art. 6 alin (1) litera (c) din GDPR) 
c) consimtamantul dvs. (art. 6 alin (1) litera (a) din GDPR) 

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate 
Accesul la datele dumneavoastra personale este limitat numai la acei angajati,parteneri carora le sunt 
necesare aceste informatii in scopuri profesionale, eventuale servicii externe care  prelucreaza date in 
numele nostru, in baza instructiunilor noastre si pentru scopurile identificate de noi, autoritatilor publice 
abilitate (ex. Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU) în cazul în care avem 
obligaţia de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta o obligație legală. 
De asemenea, vom mai dezvălui datele dvs pentru a proteja drepturile, proprietaţile sau siguranța 
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI a angajaţilor săi, a clienţilor sai, a furnizorilor sau a altor 
persoane, pentru a preveni orice activitate ilegala. 
Datele dumneavoastră ar putea fi transferate in exteriorul țării către Comisia Europeană conform 
legislației europene aplicabile. 
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI ia toate masurile rezonabile pentru a asigura 
confidentialitatea informatiilor personale, in conformitate cu regulamentul UE 679/2016 (GDPR) si 
adopta masuri necesare in vederea protectiei datelor personale impotriva pierderii, utilizarii abuzive, 
accesului neautorizat, divulgarii,modificarii sau distrugerii. 
Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dvs. personale 



 
 

 

În conformitate cu Regulamentul European de protectie a datelor (GDPR) si sub rezerva anumitor 
conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter 
personal: 
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de 
acces, articolul 15 GDPR). Puteti obtine un exemplar gratuit, urmand sa percepem o taxa rezonabila 
pentru fiecare exemplar suplimentar. 
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, 
art. 16 GDPR) 
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR) in cazul in 
care: 
- datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau 
sunt prelucrate în alt mod 
- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; 
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 
18 GDPR) 
• Dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil 
și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 
20 GDPR), in cazul in care portabilitatea va fi posibila din punct de vedere tehnic si cu conditia ca 
prelucrarea sa se fi bazat pe consimtamantul dumneavoastra sau sa fie necesara pentru executarea unui 
contract. 
• Dreptul de a va opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 
21 GDPR), 
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se 
bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza 
consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 
GDPR). 
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor 
este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere articolul 77 
GDPR) sau de a va adresa justitiei. 
Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau 
la retragerea consimțământului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele 
comunicate prin prezenta, puteți să ne contactati:  
prin email la adresa: contact@apsg.eu 
personal sau printr o cerere trimisa prin posta la adresa: ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI, 
str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 1 Targu Jiu, Cod Postal 210140 
Pentru a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal (ANSPDCP), datele de contact sunt: 
Website: http://www.dataprotection.ro/ 
E-mail:   anspdcp@dataprotection.ro 
Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sec. 1, CP 010336, Bucuresti, Romania 
Telefon:  +40.318.059.211 / +40.318.059.212 
Durata stocarii datelor cu caracter personal 
Datele personale vor fi arhivate pe perioada de implementare a proiectului si vor fi stocate atat timp cat 
este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale 
generale. 
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Acord prelucrare date contact/comunicare 
 
Subsemnatul/a………………………………………………..tel mobil…………………………………… E-mail 
…………………………………………. 
 
Declar urmatoarele: 
 
Am luat cunostinta de Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si am fost informat 
ca: 
 
- ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu 
prevederile legale, in scopul implementarii proiectelor finantate prin POCU.   
-Am dreptul la informare,de acces, de intervenie asupra datelor cu caracter personal si alte drepturi ce rezulta 
din legislatia privind protectia datelor. 
-in conformitate cu prevederile legale in vigoare, lipsa acordului meu de prelucrare a datelor cu caracter 
personal necesare si indispensabile va pune  ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI  in imposibilitatea de 
a-mi oferi serviciile solicitate. 
-Am optat in mod liber pentru variantele din prezentul Acord                                 Da                         Nu  
 
Sunt de acord ca  ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI sa prelucrezea datele de  contact (tel, mail) 
 
                                                                                                                                 Da                          Nu   
Sunt de acord sa primesc corespondenta fizica/electronica precontractuala, contractuala, materiale informative 
de la  ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI. 
 In cazul in care datele mele de contact vor suferi modificari, voi transmite in timp util catre ASOCIATIA 
PSIHOLOGILOR GORJENI noile mele date. 
                                                                                                                                                      Da                       Nu 
 
 
-Am fost informat ca, pot solicita in orice moment modificarea sau retragerea acordului referitor la prelucrarea 
datelor de contact sau a acordului referitor la comunicare. 
 
………………………………………………………………….   ………………………………………….    
           (semnatura)                                                           (data)                    
 
 

 

 


