
CONSILIUL  JUDEŢEAN BRAŞOV
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                                                                            Operator de date cu caracter personal nr. 9275  

                                                                                                                               
                                       INFORMARE

În  baza  art.13  din  Regulamentul  (UE)  679/2016  al  Parlamentului  European  din

27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter

personal și libera circulație a acestor date, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter

personal (nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresă de domiciliu/reședință, CNP

atc.)  sunt prelucrate1 în scopul încheierii/derulării contractului de muncă dintre dumneavoastră și

Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Brașov.

Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este reglementat de

Regulamentul  (UE)  679/2016,  art.6,  alin.  (1),  lit.  “b“ –  “prelucrarea  este  necesară  pentru

executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cerea

persoanei  vizate  înainte  de  încheierea  unui  contract“,  respectiv  art.6,  alin.(1),  lit.“c“ –

“prelucrarea  este  necesară  în  vederea  îndeplinirii  unei  obligații  legale  care  îi  revine

operatorului“, obligația legală fiind reglementată de legislația muncii.

Vă  informăm  că  destinatarii  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal  sunt  angajații

subscrisei,  din cadrul serviciilor de specialitate,  precum și reprezentanții  instituțiilor statului,  în

exercitarea atribuțiilor ce le revin.

Datele vor fi  prelucrate pe perioadă determinată,  respectiv pe întreaga durată a existenței

contractului  de muncă,  iar  în situația  unui  litigiu,  până la  soluționarea  acestuia.  De asemenea,

datele vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare, referitoare la termenele de păstrare/

arhivare pentru anumite categorii de documente (documente de personal, state de plată, evidențe

contabile, etc.).

Vă informăm că aveți dreptul de a solicita, în condițiile legii, accesul la datele dumneavoastră

cu  caracter  personal,  restricționarea  prelucrării,  rectificarea  sau  ștergerea  acestora,  precum  și

posibilitatea de a sesiza autoritatea de supraveghere2, dacă considerați că drepturile dumneavoastră

nu au fost respectate.

   Notă:
 Conținutul prezentei informări va fi adus la cunoștința întregului personal din cadrul Spitalului Clinic de

Psihiatrie şi Neurologie Braşov.    
                  

1 În  accepțiunea  Regulamentului(UE)  679/2016 prin  prelucrare  se înțelege  orice  operațiune  sau  set  de  operațiuni
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 dispoziție în
orice mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
2 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
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