Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea - Romania

Protectia datelor personale
ÃŽn colaborare cu Administrator
Ultima actualizare Miercuri, 22 August 2018

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea are desemnate ca persoane responsabile cu
protectia datelor personale pe Costin Mircea Danut si Secara Daniel.

Autoritatea NaÈ›ionalÄƒ de Supraveghere a PrelucrÄƒrii
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în
BucureÈ™ti, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, prelucreazÄƒ datele personale ale
persoanelor fizice care i se adreseazÄƒ cu plângeri în baza reglementÄƒrilor
legale aplicabile în domeniul specific de activitate.

Scopul prelucrÄƒrii este cel de soluÈ›ionare a
plângerilor, în limitele atribuÈ›iilor È™i obligaÈ›iilor legale de autoritate ce
monitorizeazÄƒ aplicarea legislaÈ›iei privind
protecÈ›ia datelor personale.

Datele personale ale petenÈ›ilor sunt obÈ›inute din plângerile
depuse de aceÈ™tia È™i dovezile ataÈ™ate, precum È™i, dupÄƒ caz, în urma
demersurilor efectuate pentru soluÈ›ionarea lor.

Datele personale pot fi dezvÄƒluite cÄƒtre operatorii sau
persoanele împuternicite reclamate, în scopul soluÈ›ionÄƒrii plângerilor depuse,
precum È™i cÄƒtre alte autoritÄƒÈ›i sau instituÈ›ii publice ori cÄƒtre autoritÄƒÈ›i de
supraveghere similare cu care ANSPDCP coopereazÄƒ în vederea îndeplinirii
atribuÈ›iilor sale legale.

Este obligatorie furnizarea datelor de identificare È™i de
corespondenÈ›Äƒ reale, exacte È™i complete ale petiÈ›ionarului È™i dacÄƒ este cazul,
ale reprezentantului acestuia, în vederea soluÈ›ionÄƒrii adecvate a plângerilor
È™i a transmiterii rÄƒspunsurilor. Nerespectarea acestor condiÈ›ii poate atrage
respingerea plângerilor ca inadmisibile ori dificultÄƒÈ›i în transmiterea
corespondenÈ›ei. (consultaÈ›i procedura)

În cazul în care petenÈ›ii nu doresc ca anumite date
personale sÄƒ fie dezvÄƒluite în cadrul demersurilor efectuate pentru
soluÈ›ionarea plângerilor, au posibilitatea de a-È™i exercita dreptul de opoziÈ›ie, în condiÈ›iile
prevÄƒzute de art. 21 din RGPD.

Datele personale ale petenÈ›ilor sunt stocate pe perioada necesarÄƒ
efectuÄƒrii tuturor demersurilor întreprinse pentru rezolvarea plângerilor,
precum È™i a soluÈ›ionÄƒrii acÈ›iunilor de cÄƒtre instanÈ›ele de judecatÄƒ competente,
dacÄƒ este cazul, dupÄƒ care vor fi arhivate potrivit legislaÈ›iei aplicabile.

Persoanele ale cÄƒror date personale sunt prelucrate
de cÄƒtre ANSPDCP pot sÄƒ îÈ™i exercite drepturile de acces la date, de
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rectificare, È™tergere, restricÈ›ionare, în conformitate cu dispoziÈ›iile art.
15-19 din RGPD, precum È™i dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru
modul de soluÈ›ionare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o
cerere trimisÄƒ prin poÈ™tÄƒ la sediul ANSPDCP sau la adresa de e-mail:
dpo[at]dataprotection.ro

Plângerile pot fi formulate de cÄƒtre persoanele fizice ale
cÄƒror date personale au fost prelucrate cu încÄƒlcarea dispoziÈ›iilor legale
aplicabile în materia protecÈ›iei datelor personale (&rdquo;persoane vizate&rdquo;), în special în
cazul în care reÅŸedinÅ£a obiÅŸnuitÄƒ a petentului, locul sÄƒu de muncÄƒ sau
presupusa încÄƒlcare se aflÄƒ sau, dupÄƒ caz, are loc pe teritoriul României.

În situaÈ›ia în care nu vÄƒ încadraÈ›i în aceastÄƒ categorie (&rdquo;persoane vizate&rdquo;), vÄƒ rugÄƒm sÄƒ
transmiteÈ›i cererea dvs. folosind adresa anspdcp@dataprotection.ro sau adresa
poÈ™talÄƒ a ANSPDCP.

Înainte de a începe completarea formularului de
plângere, vÄƒ rugÄƒm sÄƒ consultaÈ›i condiÈ›iile de admisibilitate din Procedura de
primire È™i soluÈ›ionare a plângerilor.

.: Formular electronic de plangere ANSPDCP>>
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