Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală cu peste 22 de ani de activitate în România. Mai multe
detalii se regăsesc pe www.bethany.ro, www.facebook.com/FundatiaBethany. Fundația Serviciilor Sociale Bethany este responsabilă, în
calitate de operator, pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cadrul sistemului de evidență contabilă. Scopul acestei
Note este acela de a vă informa cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal despre dvs: categoriile de date, motivul utilizării
datelor (scopurile), condiții de transmitere a datelor, perioada de păstrare a datelor, drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea
datelor.
 DATELE CU CARACTER PERSONAL DESPRE DVS. PE CARE LE UTILIZEAZĂ FUNDAȚIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY sunt:
1. Informații de identificare (nume, prenume, inițiala tatălui, CNP)
2. Informații de contact (adresa de domiciliu, adresa de email, telefon)

1.
2.



1.
2.

SCOPURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL:
Pentru depunerea în numele dumneavoastră la ANAF a cererii privind destinația a 3,5% din impozitul anual pe veniturile din
salarii și din pensii.
Pentru a vă comunica, prin intermediul newsletterelor, informații legate de programele și evenimentele Fundației Serviciilor
Sociale Bethany.
PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL: Datele personale vor fi păstrate pe o perioadă de timp de
maxim 10 ani pentru respectarea termenelor de arhivare a actelor contabile conform legislației în vigoare (Codul fiscal).
CONDIȚII DE TRANSMITERE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL:
Datele dvs cu caracter personal vor fi dezvăluite autorităților și sau instituțiilor publice fiscale care ni le solicită numai în
condițiile și limitele legii, respectând secretul profesional și dreptul la intimitate al persoanei.
Datele dvs cu caracter personal nu vor fi transmise de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în străinătate sub nicio formă.

DREPTURILE DVS CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PREVĂZUTE ÎN Regulamentul General privind
protecția datelor 679/2016: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul
de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale automate și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
sau instanțelor competente, în măsura în care persoana vizată consideră necesar. In cazul în care doriți să vă exercitați drepturile
enumerate mai sus, vă rugăm să trimiteți o solicitare scrisă sau un e-mail la adresa: Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Birou zonal:
Iași, Str. Varianta Uzinei nr. 1, Email: iasi@bethany.ro; Tel: 0232/27.85.35

Data: ……………………….......

Semnătura……………………
Consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal

Fundația Serviciilor Sociale Bethany va prelucra datele dumneavoastră care sunt cu caracter personal: numele, prenumele, CNP, adresa
de domiciliu, email, telefon. SCOPURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL:
Pentru depunerea în numele dumneavoastră la ANAF a cererii privind destinația a 3,5% din impozitul anual pe veniturile din
salarii și din pensii.
Pentru a vă comunica, prin intermediul newsletterelor, informații legate de programele și evenimentele Fundației Serviciilor
Sociale Bethany.
Sunt de acord ca Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Biroul Zonal Iași, Str. Varianta Uzinei nr. 1, Email: iasi@bethany.ro; Tel:
0232/27.85.35, Fax: 0232/27.98.56 să îmi prelucreze datele cu caracter personal în toate scopurile enumerate mai sus.

Subsemnatul (nume si prenume):
Domiciliu:
Telefon:

e-mail:

Sunt de acord ca Fundația Serviciilor Sociale Bethany să administreze în condiții de siguranță și confidențialitate și numai în scopurile
specificate, datele furnizate personal. Ulterior prelucrării îmi dau acordul ca aceste date să fie stocate în arhiva Fundației, cu
respectarea legislației aplicabile cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.
Declar că am fost informat de drepturile mele de informare, acces și intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de a mă
opune prelucrării datelor și de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor furnizate din baza de date a operatorului. În acest sens, mă
voi adresa cu o cerere de retragere, scrisă, datată și semnată.
Prezentul consimțământ este valabil pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus sau până la retragerea
lui.

Data ………………………………….
Timișoara, Calea Dorobanților nr.4
Email: fssb@bethany.ro;
Tel: 0256/49.94.31, Fax: 0256/49.94.31

Semnătura………………………………………….
Iași, Str. Varianta Uzinei nr. 1
Email: iasi@bethany.ro;
Tel: 0232/27.85.35, Fax: 0232/27.98.56

