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NOTĂ  DE INFORMARE  

 

La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General privind Protecţia Datelor (RGPD) 

(Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date). 

Vă informăm că Asociaţia Română de Psihologie Clinică procesează datele dumneavoastră cu caracter 

personal offline şi online, conform prevederilor legale în vigoare. Părţile sunt de acord să semneze 

prezentul Act, respectând următoarele prevederi cu privire la toate datele cu caracter personal prelucrate. 

Datele de contact ale responsabilului Asociaţiei cu protecţia datelor sunt: telefon 0745.026.564, e-mail: 

contactarpc@gmail.com 

Asociaţia se obligă, conform Legii nr. 677/2001, modificată şi completată şi ale Regulamentului General 

privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal, să administreze datele personale ale Beneficiarului, pe care 

acesta le furnizează, prin completarea formularului de înregistrare la manifestările profesionale şi/sau 

cursurile de formare organizate de Asociaţie (nume, prenume, adresă domiciliu, număr de telefon, adresa 

de e-mail, IP, date referitoare la/care rezultă din cartea de identitate - serie, număr, data eliberării, 

autoritatea emitentă, cod numeric personal; cont bancar, semnătură), în condiţii de siguranţă şi numai în 

scopurile specificate în acest Act.  

Scopul colectarii datelor este prestarea serviciilor din cadrul manifestărilor prodesionale, cursurilor de 

formare organizate de Asociaţie şi în scopuri statistice, de evaluare şi de marketing, emiterea facturilor, 

situaţii financiare în legatură cu raporturile contractuale (facturi scadente, debite) şi în vederea îndeplinirii 

obligaţiilor legale ale Asociaţiei. Temeiul juridic - art. 6(1)(c) RGPD – îndeplinirea unei obligaţii legale; 

art. 6(1)(f) RGPD – în scopul unui interes legitim; art. 6(1)(a) RGPD – consimţământ. 

Durata: Cu excepţia cazurilor în care legislaţia aplicabilă îi impune obligaţii contrare, Asociaţia va înceta 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale Beneficiarului în decurs de 60 de zile de la încheierea 

manifestării profesionale şi/sau a cursurilor de formare. Asociaţia va păstra datele după data această dată 

în conformitate cu durata minimă impusă de lege pentru păstrarea documentelor, precum şi în vederea 

exercitării dreptului la apărare în eventualitatea apariţiei unei dispute referitoare la serviciile prestate. 

După expirarea perioadei legale, Asociaţia fie va restitui, fie va şterge din sistemele sale datele cu caracter 

personal ale Beneficiarului şi orice copii ale acestora. 

Securitate: Asociaţia va pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja datele de orice "Incident de 

Securitate": distrugere accidentală sau ilegală, pierdere accidentală, modificare, dezvăluire neautorizată 

sau acces neautorizat şi orice altă încălcare a securităţii datelor cu caracter personal. Atunci când ia 

cunoştinţă de o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal: va înştiinţa imediat Beneficiarul, va 

coopera cu acesta şi va lua măsurile rezonabile în vederea oferirii de asistenţă în investigarea, atenuarea şi 

remedierea respectivei încălcări a securităţii datelor cu caracter personal, cu condiţia rambursării integrale 

de către Beneficiar în fiecare situaţie a tuturor costurilor suportate de Asociaţie (inclusiv cu resursele 

interne şi orice costuri cu terţii) în mod rezonabil în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor din această 

secţiune, în măsura în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal nu a fost cauzată de către 

Asociaţie. 

Transferuri internaţionale: Asociaţia nu transferă datele şi nici nu permite transferul datelor în afara 

Spaţiului Economic European. 



Destinatari. Datele personale transferate pot fi divulgate numai următorilor destinatari sau categorii de 

destinatari: membrii Asociaţiei care trebuie să aibă acces la date pentru procesarea acestora în vederea 

exercitării obligaţiilor legale;  Colegiul Psihologilor din România, firma de contabilitate cu care Asociaţia 

colaborează; instituţii administrative, publice pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. 

Drepturile persoanei vizate. Persoana vizată va putea contacta persoana responsabilă pentru protecţia 

datelor in orice moment şi în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact de mai sus în vederea 

exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu RGPD. Aceste drepturi sunt: 

- dreptul de a primi informaţii cu privire la prelucrarea datelor şi o copie a datelor procesate (dreptul de 

acces, Art. 15 RGPD); 

- dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la 

rectificare, Art. 16 RGPD); 

- dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal şi, în cazul în care datele cu caracter personal 

au fost făcute publice, transmiterea informaţiilor referitoare la solicitarea de ştergere către alţi operatori 

(dreptul la ştergerea datelor, Art. 17 RGPD); 

- dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor (dreptul la restricţionarea procesării, Art. 18 

RGPD); 

- dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenţia de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziţie, Art. 21 

RGPD); 

- dreptul la portabilitatea datelor, Art. 20 RGPD; 

- dreptul de a face plângere. Daca doriti să faceţi o plângere cu privire la modul în care am gestionat datele 

dvs. personale, ne puteţi contacta utilizând detaliile de mai sus şi vom investiga reclamaţia dvs. 

- dreptul de a formula o plângere autorităţii de supraveghere – în cazul în care apreciaţi că drepturile dvs. 

legitime în legătura cu operaţiunile de prelucrare a datelor personale au fost încălcate, vă puteţi adresa cu 

o plângere în acest sens Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 

cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, 

adresa e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 

- dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se 

bazează pe consimtământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului 

acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimţământului, Art. 7 RGPD). 

Datorita posibilelor modificări ale legislaţiei, o modificare a acestor notificări privind protecţia datelor 

poate deveni necesară. În acest caz, va vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care 

modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimţământul dvs., vă vom solicita un nou 

consimţământ, dacă este necesar. 

Având în vedere că furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o necesitate pentru prestarea 

serviciilor de către Asociaţie, nefurnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată va avea 

drept consecinţă directă imposibilitatea prestării serviciilor respective. 

 

 Alte informaţii importante cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, stocarea, prelucrarea si 

comunicarea acestora pot fi solicitate la adresa e-mail:  contactarpc@gmail.com. 
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