
Prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR 
Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Regulamentul General UE privind Protecția Datelor – G.D.P.R. (General Data 
Protection Regulation) 

1. Preambul 

       Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un 
angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare 
pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 
2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu 
orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile 
esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document 
prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și 
protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu 
serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe 
telefonul mobil, etc. 

      Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de 
Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele 
dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul 
oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a 
Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul 
acestei Politici de Confidenţialitate. 

2. Cine suntem și cum ne puteți contacta 

     Denumirea instituției este CENTRUL CULTURAL BUFTEA , având sediul social în 
str. Stirbei Voda, nr. 8, Buftea, Ilfov, cod unic de inregistrare: 31483967. 
     În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când 
prelucrăm datele dvs cu caracter personal. 
     Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă 
furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la 
prelucrarea datelor dvs., vă rugam să ne contactați la adresa de e-
mail: centrulculturalbuftea@yahoo.com.  

3. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm 

     În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, 
astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.  



4. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării 

     Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: 

 Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dvs. 

     Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară 
pentru încheierea și executarea unui contract, acord, inscrierea la atelierele organizate de 
institutia noastra, etc  între noi și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor 
scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă. 

 Pentru îmbunătățirea serviciilor culturale si educative ale institutiei noastre 

     Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență in domeniul nostru de 
activitate.  

     Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități 
culturale si educative, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. 
fundamentale să nu fie afectate. 

 Pentru dezvoltarea serviciilor culturale si educative ale Centrului Cultural Buftea 

     Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune  servicii culturale si educative  
care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-
mail/SMS/telefonic/etc.) conţinând informaţii generale şi tematice, informaţii cu privire 
la serviciile similare sau complementare cu cele pe care le-aţi solicitat sau aţi arătat 
interes să le urmariti. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu 
respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte 
legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă. 

 Pentru apărarea intereselor legitime 

      În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date, va aducem la cunostinta ca aveți următoarele drepturi: 
-dreptul la informare—puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor 
dvs. personale; 
-dreptul la rectificare—puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; 
-dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")—puteți obține ștergerea datelor, în 
cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; 



-dreptul la restricționarea prelucrării—puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în 
care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; 
-dreptul la opoziție—vă puteți opune în special prelucrării de date care se întemeiază pe 
interesul nostru legitim; 
-dreptul la portabilitatea datelor—puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe 
care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca 
respectivele date sa fie transmise altui operator; 
-dreptul de a depune plângere—puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrarea 
datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal; 
-dreptul de retragere a consimțământului—în cazurile în care prelucrarea se întemeiază 
pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va 
avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în 
continuare valabilă; 
-dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente 
deciziilor automate -  puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva 
prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de 
prelucrare. 

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin 
simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-
mail: centrulculturalbuftea@yahoo.com.  

Respectăm regulile GDPR, pentru mai multe detalii vă invităm să ne contactați 
telefonic sau pe e-mail. 

5. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal 

     Vom stabili măsuri tehnice și procedurale  pentru a proteja și pentru a asigura 
confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal 
prelucrate. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi vom preveni încălcarea 
securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

6. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal 

     Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal in conformitate cu 
dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
     În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem 
atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor 
reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de 
către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale 
unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. 



7. Date de contact  

      În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor 
sunt următoarele: 

 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: 
 Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, 
București,România 
Telefon:+40.318.059.211sau+40.318.059.212; 
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

         Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de 
supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate 
eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă la: 

 nr. de telefon: 0734100100 sau la adresa de e-mail: 
centrulculturalbuftea@yahoo.com -   Consilier juridic - Tanase Mihaela Florentina 

 


