POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE privind Regulamentul 679 din 27 aprilie 2016 GDPR
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș (DGASPC
Maramures), cu sediul în Baia Mare, str. Banatului, nr.1, colectează şi prelucrează date şi informaţii,
inclusiv date cu caracter personal, cu aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulaţie a acestor date GDPR şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
General privind Protecţia Datelor). GDPR vizează gestionarea datelor cu caracter respectuos,
transparent, legal și atent. Scopul este acela de a nu salva mai multe date decât este necesar sau pentru
o perioadă mai mare decât este necesar, având totodată un scop clar și pentru o limită de timp definită.
Astfel vom prezenta câteva detalii cu privire la datele colectate, temeiul colectării și cine are acces la
aceste date.
DGASPC Maramureș este înregistrat ca – Operator de date cu caracter personal nr. 9355 din
Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date, gestionat de A.N.S.P.D.C.P. şi prelucrează datele
personale în conformitate cu dispoziţiile legale interne şi ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie
2016. Prelucrarea acestor date este realizată doar pentru scopuri legitime, în vederea realizării
funcţiilor, atribuţiilor şi obligaţiilor legale ale instituţiei publice, astfel:
Date cu caracter personal
„Date cu caracter personal” înseamnă conform (Art.4)–din GDPR orice informaţii 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 identităţii
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Exemple de date personale pe care le prelucrăm sunt: date de identificare şi contact, datele
financiare/bancare, demografice, informaţii despre sănătate, familie, istoricul educaţional, alte date
personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci când devii beneficiar al
serviciilor furnizate prin intermediul instituţiei.
Ce reprezintă prelucrarea?
„Prelucrare” conform (Art.3 GDPR) înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni 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 dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea,
ştergerea sau distrugerea.
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Cum prelucrăm datele personale?
DGASPC Maramureș colectează în mod direct de la persoana vizată şi indirect date cu
caracter personal, prin mijloace de prelucrare automatizate şi manuale, cu respectarea prevederilor
legale care reglementează activitatea instituţiei. Datele personale sunt prelucrate în vederea îndeplinirii
atribuţiilor şi obligaţiilor legale şi contractuale ce revin DGASPC Maramureș, pentru îndeplinirea unei
sarcini desfăşurate în interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este
investit operatorul, precum şi pentru motive de protejare a intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale
altei persoane fizice, în baza prevederilor legislaţiei în vigoare.
În consecinţă, DGASPC Maramureș îi revine obligaţia de a colecta date personale adecvate,
pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum şi de a administra în condiţii de
siguranţă aceste date, în strânsă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.
Parte din responsabilitatea noastră în această relaţie este şi modul în care avem grijă de datele tale
personale pe care ni le-ai pus la dispoziţie şi cele obţinute din alte surse.
Care este scopul prelucrării datelor personale?
Aşa cum ştii, conform (Art. 6) – Legalitatea prelucrării, prelucrăm datele tale cu caracter
personal în scopul furnizării serviciilor sociale la nivelul judeţului în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor cu dizabilităţi, vârstnicilor precum şi a altor categorii de persoane aflate în situaţii
de risc.
Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare, atrage imposibilitatea includerii
dumneavoastră în categoria beneficiarilor de servicii oferite de către DGASPC Maramureș.
În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un
alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte
de această prelucrare ulterioară, informaţii privind sopul secundar respectiv şi orice informaţii
suplimentare relevante.
Ce este consimțământul?
În contextual GDPR, conform (Art. 4, alin. 11) prin consimțământ se înțelege o confirmare
clară a faptului că persoana vizată a fost informată, știe și este de accord cu prelucrarea datelor sale
personale de către operator, în scopurile stabilite împreună cu acesta.
Această dovadă (consimțământ) trebuie:
- Să fie clară, liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate;
- Să reprezinte o formă de acțiune afirmativă clară;
- Să fie separat de alți termini și condiții;
- Să fie verificabil;
- Să existe modalități simple pentru ca oamenii să-și retragă consimțământul;
- Autoritățile publice și angajatorii vor trebui să aibă grijă deosebită pentru a se asigura că
acordul este acordat în mod liber.
Cu ce instituţii colaborăm pentru prelucrarea datelor tale personale?
Destinatarii datelor cu caracter personal sunt DGASPC Maramureș şi operatorii terţi (instanţe,
autorităţi publice). Informaţiile privind datele cu caracter personal pot fi communicate conform legii la
cerere, către alţi operatori, autorităţi şi instituţii publice, astfel:
- Guvernul României prin Secretariatul din subordine;
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- Ministerul Public;
- Ministerul Afacerilor Interne;
- Ministerul Justiției cu toate instituțiile subordonate;
- Ministerul Transporturilor;
- Curtea de Conturi a României;
- Avocatul Poporului;
- Primării şi servicii publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care
locuiţi;
- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale, respectiv Agenţia
Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
- Inspecţia Muncii, respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă;
- Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (ANPDCA, ANPD, AJPIS), Ministerul
Finanţelor Publice şi structurile subordonate, autorităţile publice cu atribuţii în supravegherea şi
controlul activităţii economice,
- Casa Naţională de Sănătate şi structurile sale teritoriale, respectiv casele judeţene de sănătate, alte
autorităţi/instituţii publice din domeniul sănătăţii si asigurărilor sociale;
- Autorităţi/institutii din administraţia publică
- Casa Judeţeană de Pensii Maramureș,
- Agenţia Judeţeană de Prestaţii şi Inspecţie Socială Maramureș;
- Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor;
- Unităţi bancare, Unităţi de Poliţie; Inspectoratele Școlare, Notari Publici
- Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor
legale care îi revin operatorului şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţilor publice.
- Alte entităţi de drept public sau privat, persoane fizice sau juridice care justifică un interes legitim în
condiţiile legii.
Datele cu caracter personal obţinute de la operator pot fi prelucrate de către solicitanţi doar în
scopul pentru care au fost solicitate, respectiv furnizate, cu respectarea situaţiilor expres reglementate
de lege. Destinatarii au obligaţia de a respecta prevederile legale privind protecţia persoanelor în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele tale?
Menţionăm că determinarea perioadei de prelucrare a datelor are în vedere durata de acordare a
drepturilor şi prestaţiilor sociale, respectiv până la încetarea/expirarea drepturilor de asistenţă socială şi
a termenelor de arhivare, precum şi în condiţiile în care operatorul poate justifica în baza legii
necesitatea sau obligaţia de a stoca astfel de date.
Care sunt drepturile tale?
Conform GDPR persoanele fizice vizate cărora li se prelucrează date personale beneficiază de
următoarele drepturi generale: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul
de ştergere, dreptul de a restricţiona procesarea, dreptul la opoziţie, drepturi legate de luare de decizii
automatizate şi de profilare.
- Dreptul la informare şi acces - implică posibilitatea de a obţine confirmarea operatorului dacă datele
dvs. personale sunt prelucrate sau nu de acesta şi, dacă este cazul, acces la datele personale furnizate
operatorului şi informaţii suplimentare privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.
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- Dreptul la rectificare şi ştergere (dreptul de a fi uitat)- se referă la dreptul de a solicita corectarea
fără întârzieri nejustificate a datelor personale inexacte sau incomplete. Referitor la ştergerea datelor
sau restricţionarea prelucrării trebuie avut în vedere principiul că datele furnizate sunt necesare pentru
acordarea şi menţinerea unui drept ce decurge din lege, iar datele furnizate au fost expres prevăzute de
legiuitor. Conform Regulamentului, dreptul la ştergerea datelor se aplică în condiţiile în care subzistă
unul dintre motivele: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost
prelucrate; persoana vizată îşi retrage consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru
prelucrare; persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu
caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele personale trebuie şterse pentru respectarea unei
obligaţii legale.
- Dreptul la opoziţie - este dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale cu
excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini ce serveşte un interes
public sau un interes legitim al operatorului.
- Dreptul la portabilitatea datelor - implică dreptul de a primi datele personale într-un format
structurat, care poate fi citit automat şi posibil de a fi transmis. Prin însăşi natura sa, acest drept nu
poate fi exercitat împotriva operatorilor care prelucrează date cu caracter personal în cadrul exercitării
funcţiilor lor publice. Acest drept nu se aplică, în special, în cazul în care prelucrarea de date cu
caracter personal este necesară în vederea respectării unei obligaţii legale sau în cazul îndeplinirii unei
sarcini care serveşte unui interes public, sau care rezultă din exercitarea unei autorităţi publice cu care
este investit operatorul.
- Dreptul de a contesta la operator şi dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere
şi/sau autorităţilor judecătoreşti
Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la
DGASPC Maramureș. De asemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru 28-30,
Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România şi/sau justiţiei pentru respectarea drepturile conferite
de cadrul legal în materie.
Contact
La nivelul DGASPC Maramureș, persoana de contact responsabilă cu protecţia datelor cu
caracter personal este doamna Bojan Tudorița Ileana.
Pentru orice nelămuriri legate de protecţia datelor personale, vă puteţi adresa cu o cerere la sediul
nostru din str. Banatului, nr.1, sau la adresa de mail: office@dgaspcmm.ro.
Atenție: Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală, în scopul includerii
dumneavoastră în categoria beneficiarilor de servicii oferite de către D.G.A.S.P.C. Maramureș.
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