
Anexa nr. 7 C

INFORMARE

PRIVIND DREPTURILOR PERSOANELOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aveți  posibilitatea,  în  anumite  condiții  prevăzute de Regulamentul  UE 679 /  2016,  să exercitați  următoarele
drepturi: 

Dreptul de acces la date și de a primi informații - aveți dreptul de a solicita și de a primi un răspuns referitor la
prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În situația in care răspunsul este afirmativ,
aveți  dreptul  să primiți  acces  la  datele  respective precum și  la  informațiile  privind modalitatea în  care sunt
prelucrate datele. 

Dreptul la stergerea datelor  ("dreptul de a fi uitat") – aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter
personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei
juridic pentru prelucrare. 

Dreptul la restrictionarea – aveți dreptul de a solicita restricționarea modului în care vă sunt prelucrate datele
personale. O dată restricționate aceste date, pot fi prelucrate doar cu consimțământul dumneavoastră. 

Dreptul la portabilitatea datelor - aveți dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în
mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea aveți dreptul ca datele prelucrate să fie transmise direct
altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

Dreptul la opozitie  – aveți dreptul de a vă opune prelucrării  datelor personale atunci când prelucrarea este
necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când se are în vedere un interes
legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct,
aveți dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment. 

Dreptul la rectificare  – aveți dreptul la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal
inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în
care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate. 

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;
www.dataprotection.ro) 


