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   CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CASA DE CULTURA TRAIAN DEMETRESCU 

Str.  Traian Demetrescu , nr. 31, Craiova, jud. Dolj 

Cod fiscal 4554360 Tel/fax 0351/413 369, 

                                                www.tradem.ro tradem@tradem.ro 

        

 

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

Casa de Cultură Traian Demetrescu, Craiova 

 

1. DESPRE ACEASTĂ INFORMARE 

Prin această informare vi se aduce la cunoștință modul în care are loc prelucrarea 

datelor dvs. cu caracter personal de către Casa de Cultură Traian Demetrescu Craiova 

(denumită în continuare Casa de cultură), în legătură cu contractul încheiat și numai în 

conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal. 

Mai jos găsiți informații cu privire la datele de contact ale instituției, precum și la 

modalitatea prin care puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor. 

Conținutul acestei comunicări este pur informativ și nu afectează drepturile pe care vi 

le conferă legislația. 

2. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE 

CARE LE PRELUCRĂM – SCOPURI, CATEGORII DE DATE, TEMEI, PERIOADĂ 

DE STOCARE. 

Motivul pentru care prelucrăm datele dvs. personale este de a putea intra și desfășura 

relații contractuale cu dvs.  

Casa de cultură prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu 

prevederile GDPR, ale legislației europene și naționale privind protecția datelor. În momentul 

în care se decide încheierea unui contract civil, Casa de cultură vă solicită un set de date 

personale și documente.   

a) Datele personale furnizate de dumneavoastră la semnarea documentelor de 

colaborare și care fac obiectul prelucrării sunt: 

- nume, prenume,  

 - CNP,   

- seria și nr. de la CI/Pasaport,   

- sexul,   

- data și locul nașterii,  

- cetățenia,   

- semnătura,  

- datele din actele de stare civilă,   

- asigurări de sănătate și sociale,   

- profesie,   

- loc de muncă,   

- formare profesională – diplome, studii,   

- detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de 

domiciliu/reședință, etc,  
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- date bancare,   

- referințe/recomandări,   

- publicații,   

- date din Curriculum Vitae.   

b) Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:  

- executarea contractului;  

- întocmirea și transmiterea statelor de plată, respectiv a ordinelor de plată;  

- declarația 112;  

- monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor utilizate de Casa de cultură; în 

acest context instituția poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care își 

desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, 

a imobilelor și a împrejmuirilor acestora; 

 - scopuri arhivistice;  

-  scopuri statistice.  

Dacă dvs. nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Casa de cultură nu 

poate să demareze demersurile legale pentru executarea contractului.  

Temeiul legal al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este reprezentat de: 

- articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și 

contractuale   

- pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului (Casa de cultură), conform 

articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR.  

Efectuarea de studii statistice, în măsura în care vor fi făcute, se vor face în baza art. 9 

alin. (2) lit. (j) din GDPR.  

Casa de cultură colectează numai datele personale necesare în scopuri convenite și 

solicităm colaboratorilor să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este 

strict necesar acestor scopuri. Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt cele pe 

care ni le-ați furnizat cu ocazia încheierii contractului civil.  

Sursa datelor cu caracter personal  

Casa de cultură colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți 

(cum ar fi recomandări, adeverințe de la angajatori, instituții de învățământ), documente 

publice.   

 Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal  

Datele personale ale colaboratorilor sunt destinate utilizării de către operator şi sunt 

comunicate următorilor destinatari:  

a) persoana vizată;  

b) autorități publice centrale/locale (ANAF, Curtea de conturi etc.); 

c) servicii sociale și de sănătate (CNPP, CNAS etc.);  

d) societăți bancare;  

e) persoanele împuternicite de instituție (Compartimentul RU, Biroul Financiar-Contabilitate, 

etc.);  

Instituția garantează că dezvăluirea datelor către terți se face în baza legii.  
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Perioada de stocare a datelor personale  

Casa de cultură păstrează datele personale ale colaboratorilor atât timp cât este 

scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația în domeniu.  

Dacă vă veți exercita dreptul la ștergere a datelor, instituția va continua să păstreze un 

set de date personale de bază (nume, data nașterii etc.) conform cerințelor legale.  

   Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora  

În condițiile prevăzute de către GDPR, puteți exercita următoarele drepturi:  

- Dreptul de a  fi informat  

Prezentul acord de protecție a datelor furnizează informațiile pe care aveți dreptul să 

le primiți.  

- Dreptul de acces la date  

Puteți solicita să aflați care sunt datele dvs. pe care le prelucrăm și dacă doriți să 

vedeți cum gestionate. Nu este nicio taxă în acest sens iar răspunsul este furnizat în termen de 

o lună de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă).  

- Dreptul de rectificare  

Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și 

vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Vom transmite modificările 

oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost realizat.  

- Dreptul de ștergere  

Puteți să vă exercitați dreptul de ștergere a datelor dvs. personale în unele situații (de 

exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare față de scopul pentru care au fost solicitate sau vă 

retrageți consimțământul). Unde este posibil cererea va fi respectată, deși unele detalii fac 

parte din dosarele permanente ale instituției care nu pot fi eliminate, conform legii.  

- Dreptul la restricționarea prelucrării  

Atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora, 

ne puteți solicita să oprim prelucrarea lor.  

- Dreptul la portabilitatea datelor  

Aveți dreptul de a obține transferul datelor dvs. către un alt operator de date 

- Dreptul de opoziție  

Dacă este posibil, vom opri procesarea datelor dvs. atunci când vă opuneți procesării, 

dacă apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept. Vom opri procesarea datelor 

dvs. dacă vă opuneți procesării în scopuri de cercetare și statistici.  

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, 

inclusiv crearea de profiluri.  

Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv 

crearea de profiluri.  

- Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") atunci când considerați că v-au fost 

încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.  

 Transmiterea datelor către o țară terță   

Casa de cultură poate transfera anumite date personale, pe bază de consimțământ 

formulat expres de către colaborator, către partenerii externi, fiind vorba exclusiv de datele 

personale ale persoanelor care participă la realizarea unor proiecte internaționale. Transferul 
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datelor se va executa în baza unui acord bilateral de protecție a datelor personale stipulate 

prin clauze contractuale.   

3. INFORMAȚII SUPLIMENTARE  

Casa de Cultură Traian Demetrescu își are sediul în Craiova, str. Traian Demetrescu 

nr. 31, tel./fax 0351/413369, email: casa_cultură_traian_demetrescu@yahoo.com. 

Responsabilul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la 

adresa de email: casa_cultură_traian_demetrescu@yahoo.com.  

 Informarea se face prin următoarele modalități: afișare la sediu, în scris, prin email, 

prin publicare pe pagina web. 
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