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Anexă la contract
ACORD - INFORMARE1
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Încheiat între:
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), cu sediul în str. Povernei
nr.6 , sector 1, înființată în baza HG nr.183/1991, având CUI 9510194,

reprezentată prin

……………………………………… , în baza prevederilor Legii nr.190/2018 privind măsuri
de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor ) și
Societatea …………………………….. SRL cu sediul in ……………………… judetul/
sectorul ........................, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J … /…………… , avand
CUI ………….. ,

reprezentată prin …………………………. .

Vă transmitem acest document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm datele
cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem transfera altora și cum le
stocăm în condiții de siguranță.
DESFĂȘURAREA RELAȚIEI CONTRACTUALE
În baza ofertelor și a eventualului contract încheiat cu dumneavoastră, în calitate de
furnizor/prestator, vom prelucra datele personale ale persoanelor care vă reprezintă
societatea, pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date care ne sunt necesare, în
conformitate cu prevederile contractuale și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679.
PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL IN SCOPURI
DETERMINATE
Având în vedere calitatea persoanelor ce vă reprezintă societatea (reprezentant legal,
împuternicit sau persoană de contact), prelucram datele cu caracter personal în urmatoarele
scopuri:
a)

executarea contractului ..................................................... în numele căreia

acționati;
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b)

conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau

ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperarii cu autoritatile competente
(inclusiv, dar fară a ne limita la, autoritațile fiscale și judiciare
c)

executării contractului (care include și interacțiunile anterioare semnării

acestuia) și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale în calitate de parte contractantă.
Datele cu caracter personal prelucrate, constau, în principal, în: nume și prenume; adresa de
e-mail; număr de telefon; domiciliu; cod personal de identificare.
d)

satisfacerii unor interese legitime, precum:

- prevenirea, detectarea ți investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de
bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor
comerciale;
- în legatura cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la
redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare incheierii unei
tranzactii, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru
protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;
- cooperarea cu autoritatile publice;
- gestionarea și pregatirea rapoartelor interne, solicitarea de feedback sau participarea
la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte
scopuri, astfel încat să ne putem stabili produsele, să întelegem comportamentul clienților,
preferințtele și tendințele pieței și pentru a revizui, dezvolta și imbunătăți calitatea produselor
noastre.
Vă facem cunoscut faptul că, aveți obligația de a asigura informarea adecvată a
persoanelor vizate (propușii entității juridice din care faceți parte care interactionează,
indiferent de formă și calitatea acestora, cu SNSPA ) în măsura în care acestea nu sunt
informate în mod direct prin prezenta comunicare.
TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALTOR PĂRȚI
TERȚE
Pentru a facilita desfașurarea activităților în legatură cu scopurile prelucrării detaliate
anterior, comunicăm aceste date catre terți, incluzând partenerii noștri, de exemplu, către:
a)

consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

b)

autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru

a ne conforma reglementărilor aplicabile.
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Nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal în afara Spatiului
Economic European decât dacă este strict necesar pentru derularea contractului și doar cu
respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și
notificându-vă atunci când este cazul.
Nu facem o prelucrare automata a datelor dumneavoastra cu caracter personal.
PERIOADA DE PĂSTRARE
Vom păstra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp
necesară conformarii cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau
conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, trei ani de la data incetării relației
contractuale) sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislația aplicabila
(de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).
După momentul în care durata prelucrării menționată mai sus expiră și
SNSPA nu mai are motive legale sau un interes legitim cu privire la prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi șterse în conformitate cu
procedurile noastre (ex.: procedura de sistem PO-01 privind Securitatea prelucrării
datelor cu caracter personal), care pot implica arhivarea, anonimizarea, distrugerea.
SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SNSPA va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter
personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de
securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizarii, divulgarii, copierii, modificării
sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.
DREPTURI
Cu excepția în care legislația prevede altfel, în anumite condiții prevăzute de
Regulamentul UE 679 / 2016, aveți următoarele drepturi:
a)

dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra

că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de
informații despre modul de prelucrare
b)

dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fară întârzieri nejustificate, a

datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
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c)

dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri

nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt
necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu exista alt temei
juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru
respectarea unei obligații legale;
d)

dreptul la restrictionarea prelucrării, care se aplică în cazul în care

dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, prelucrarea este ilegală și
vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea
prelucrării, nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar
dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă,
v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre
legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor
dumneavoastră;
e)

dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că

avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra
intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță;
f)

dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu

caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, îintr-un format
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite
aceste date unui alt operator;
g)

dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a

Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul Gen.Gheorghe
Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România,
anspdcp@dataprotection.ro)
La cererea persoanelor vizate, SNSPA confirmă dacă prelucrează sau nu date cu
caracter personal . Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei notificări în
acest sens, pe adresa noastra de email: dpo@snspa.ro sau transmisă direct la sediul nostru din
București, str. Povernei nr. 6, Sector 1.
Detalii pe: http://snspa.ro/snspa/informatii-publice/protectia-datelor-personale/
Data ………………
SNSPA …………………

Societatea …………………………

………………………….

……………………………………..

