Notă de informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany desfăşoară activităţi de asistenţă socială, prelucrând cu bună
credinţă şi în conformitate cu legislaţia din domeniul protecţiei şi asistenţei sociale în vigoare, datele
dumneavoastră cu caracter personal.
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este responsabilă, în calitate de operator, pentru prelucrarea
datelor dvs. cu caracter personal în cadrul implementării activităţilor. 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), condiţii de transmitere a datelor, perioada de păstrare a datelor,
drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DATELE CU CARACTER PERSONAL DESPRE DVS. PE CARE LE UTILIZEAZĂ FUNDAŢIA
SERVICIILOR SOCIALE BETHANY sunt:
Informaţii de identificare (numele, cartea de identitate a responsabililor legali ai minorilor,
naţionalitatea, locul si data nașterii, sexul, fotografia cu imaginea copilului);
Informaţii de contact (adresa poștală a domiciliului în fapt sau flotant, adresa de e-mail,
numărul de telefon)
Situaţia familială (starea civilă, persoane în întreţinere)
Informaţii privind educaţia şi ocupaţia (de exemplu nivelul de educaţie, numele angajatorului,
vechime în muncă)
Date referitoare la istoricul familiei şi la modul de viaţă (de exemplu – abilităţi parentale,
stiluri de îngrijire şi educaţie)
Este posibil să fie colectate următoarele date sensibile numai după obţinerea
consimţământului dvs. prealabil explicit: etnia, starea de sănătate a copilului – diagnostic, etc.

• SCOPURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL:
1. Pentru a încheia şi executa un contract cu dvs sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs
înainte de a încheia un contract.
2. Pentru a respecta obligaţiile legale ce le revin Fundaţiei ca operator de date și de
reglementare în domeniul protecţiei copilului și prevenirea abandonului și abuzului asupra
copilului.

CONDIŢII DE TRANSMITERE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL:
Datele dvs cu caracter personal vor fi dezvăluite autorităţilor şi/sau instituţiilor publice care ni
le solicită numai în condiţiile şi limitele legii, respectând secretul profesional şi dreptul la
intimitate al persoanei.
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•
1.

1

3. Pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate în contract sau ale altei persoane fizice
din familia dumneavoastră.
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2. Datele dvs cu caracter personal nu vor fi transmise de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany în
străinătate sub nici o formă.
• PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Prelucrarea este pe durata contractului sau pe durata prestării serviciilor. Datele personale vor fi
păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau perioada de timp
prevăzută de dispoziţiile legale, respectiv între 1 și maxim 13 de ani.
•
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

DREPTURILE DVS CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PREVĂZUTE ÎN Regulamentul General privind protecţia datelor 679/2016:
Dreptul de acces: puteţi obţine informaţii referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal si o copie a acestor date cu caracter personal.
Dreptul la rectificare: în cazul în care consideraţi ca datele dvs. cu caracter personal sunt
inexacte sau incomplete, puteţi solicita modificarea corespunzătoare a acestor date cu
caracter personal.
Dreptul la ștergerea datelor: puteţi solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în
măsura prevăzută de lege.
Dreptul la restricţionarea prelucrării: puteţi solicita restricţionarea procesării datelor dvs. cu
caracter personal.
Dreptul la opoziţie: vă puteţi opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, din motive
legate de situaţia dvs. particulară. Aveţi dreptul absolut de a vă opune prelucrării datelor dvs.
cu caracter personal în scopuri de strângere de fonduri, aspect care include și crearea de
profiluri în legătură cu această activitate de strângere de fonduri.
Dreptul de a va retrage consimţământul: în cazul în care v-aţi dat consimţământul pentru
prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, aveţi dreptul să vă retrageţi consimţământul în
orice moment.
Dreptul la portabilitatea datelor: în cazul în care este aplicabil din punct de vedere legal,
aveţi dreptul să solicitaţi ca datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat să vă fie
returnate sau, dacă este posibil, să fie transferate către un terţ.

În cazul în care doriţi să vă exercitaţi drepturile enumerate mai sus, vă rugăm să trimiteţi o solicitare
scrisă sau un e-mail la următoarea adresă:
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany - Str. Varianta Uzinei, Nr. 1, municipiul/judeţul Iași, Email:
iasi@bethany.ro; Tel: 0232/27.85.35, Fax: 0232/27.98.56

Semnătura ____________________
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Data _____________________
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Consimţământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal
în scopul protecţiei şi asistenţei sociale
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany va prelucra datele dumneavoastră care sunt de caracter
personal: numele, cartea de identitate a responsabililor legali ai minorilor, naţionalitatea, locul si data
nașterii, sexul, fotografia cu imaginea copilului, adresa poștală a domiciliului în fapt sau flotant,
adresa de e-mail, numărul de telefon, starea civilă, persoane în întreţinere, venituri, nivelul de
educaţie, numele angajatorului, vechimea în muncă, date referitoare la istoricul familiei și la modul de
viaţă, și date cu caracter sensibil: etnia, minoritatea, starea de sănătate sau a copilului – diagnostic.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și caracter sensibil se realizează pentru unul sau mai
multe din următoarele motive:
1. Pentru a încheia şi executa un contract cu dvs sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs
înainte de a încheia un contract
2. Pentru a respecta obligaţiile legale ce le revin Fundaţiei ca operator de date și de
reglementare în domeniul protecţiei copilului și prevenirea abandonului și abuzului asupra copilului.
3. Pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate în contract (copilul) sau ale altei
persoane fizice din familia dumneavoastră.
Fără acest consimţământ, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany nu are nici un temei legal pentru
îndeplinirea scopurilor de mai sus.
Aceste categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany
în baza obligaţiilor legale, conform legislaţiei specifice aplicabile, precum cea din domeniul protecţiei
copilului și a asistenţei sociale, arhivare.

Subsemnatul:
CNP:

Data nașterii:

Domiciliu:

e-mail:
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Telefon:
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Declar că datele de mai sus îmi aparţin şi sunt corecte.

Iași, Str. Varianta Uzinei, Nr. 1
Tel/ Fax : 0232/ 278 535
Email: iasi@bethany.ro

În calitate de potenţial beneficiar al proiectului, prin semnarea prezentului consimţământ informat,
privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

3.
4.

5.

Prezentul consimţământ este valabil pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare
menţionate mai sus sau până la retragerea lui.

Data…………………………….

Semnătura………………………………………….
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2.

Îmi exprim în mod expres și liber, opţiunea ca datele mele cu caracter personal, enumerate
mai sus, să fie prelucrate în scopurile mai sus menţionate.
Sunt de acord ca Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany cu sediul în Str. Varianta Uzinei, Nr. 1,
municipiul/judeţul Iași, Email: iasi@bethany.ro; Tel: 0232/27.85.35, Fax: 0232/27.98.56 să îmi
prelucreze datele cu caracter personal în scop de evaluare a posibilităţii includerii în proiect și
în toate scopurile enumerate mai sus.
Mă oblig să aduc la cunoștinţa operatorului orice modificări ce survin în datele mele cu
caracter personal.
Sunt de acord ca Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany să administreze în condiţii de siguranţă
și confidenţialitate și numai în scopurile specificate, datele furnizate personal, de un membru
al familiei sau de altă persoană după caz. Ulterior prelucrării îmi dau acordul ca aceste date să
fie stocate în baza de date a Fundaţiei, cu respectarea legislaţiei aplicabile cu privire la
confidenţialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.
Declar că am fost informat de drepturile mele de informare, acces și intervenţie 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.
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