
 

 

 

INFORMARE 

privind  prelucrarea datelor cu caracter personal   

efectuată de către DGASPC Hunedoara 

 

 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara – DGASPC Hunedoara vă 

informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le 

aveți în conformitate cu  REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016, denumit în cuprinsul informarii RGPD. 

 În conformitate cu legislația în vigoare, DGASPC Hunedoara are obligația de a administra în condiții 

de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal care îi sunt furnizate. 

 DGASPC Hunedoara prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu 

prevederile RGPD, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în scopul 

exercitarii atributiilor specifice ce ii revin potrivit legii. 

 Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal, DGASPC Hunedoara nu poate să 

realizeze demersurile legale pentru solutionarea cererilor dumneavoastră în conformitate cu prevederile 

legislatiei în domeniul protectiei sociale, sa analizeze și sa răspunda petitiilor înaintate Institutiei și sa 

formuleze puncte de vedere cu privire la solicitarile adresate. 

 Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi 

revin DGASPC Hunedoara, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din RGPD. 

 DGASPC Hunedoara colectează datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, de la terți 

(instituții publice, persoane juridice de drept public sau privat ori alte persoane vizate) sau din documente 

publice. 

 În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate sunt obținute de la terțe persoane juridice, acestea  

au obligația sa va furnizeze informațiile cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. 

 Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către DGASPC Hunedoara şi pot 

fi dezvaluite altor destinatari (instituții/autorități publice, parteneri/colaboratori, alte persoane  juridice și 

persoane fizice). 

 Dezvaluirea datelor cu caracter personal către alți destinatari se va face cu respectarea prevederilor 

legale pentru fiecare categorie de destinatari în parte. 

 Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor 

demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul 

DGASPC Hunedoara în realizarea obiectului și scopului activitatii desfășurate în conformitate cu legislatia în 

vigoare. 

 În scopul protectiei persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulatie a acestora în conformitate cu RGPD, DGASPC Hunedoara va informeaza ca beneficiati de 

urmatoarele drepturi:  
 

- Dreptul de acces este dreptul de a obține confirmarea că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră 

cu caracter personal și că aveți acces la aceste date; 

 

- Dreptul la portabilitate vă oferă posibilitatea de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal 

într-un format structurat şi de a transmite aceste date direct altui operator; 

 

- Dreptul la opoziție reprezintă dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal cu 

excepția cazului în care se deservește un interes public sau un interes legitim; 

 



- Dreptul la rectificare înseamnă rectificarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracte personal 

inexacte; 

 

- Dreptul la ștergere înseamnă dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, dacă acestea 

au fost prelucrate ilegal sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate inițial; 

 

- Dreptul la restricționarea prelucrării reprezintă dreptul persoanei fizice vizate de a solicita 

operatorului restrictionarea utilizării datelor cu caracter personal pe o perioadă egală cu cea a existentei 

motivului pentru care a fost solicitată restricționarea. 

 

Autoritatea publica centrala care apara dreptul la viața privata în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal este Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPDCP). 

            La nivelul DGASPC Hunedoara responsabilul cu protecția datelor personale poate fi contactat  la 

            numărul de telefon 0730031720. 


