
NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 
 

 

Prin prezenta, vă informăm cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și scopul 
în care acestea sunt folosite.  
 
Operator de date: Confederația Patronală Concordia 

Operațiune de procesare: gestionarea procedurilor de atribuire pentru achiziții și selecția experților și 
gestionarea executării contractelor (cerere de oferte, achiziții, experți). 

Scopul operațiunii de prelucrare: Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Confederația 
Patronală Concordia este necesară atunci când se gestionează procedurile de atribuire (cerere de oferte, 
achiziții, experți) și se administrează executarea contractelor (cerere de oferte, achiziții, experți) 
încheiate în timpul procedurilor.  

Date  cu  caracter  personal:  orice  informații  referitoare  la  o  persoană  fizică  identificată sau 
identificabilă.  O  persoană  identificabilă  este  acea  persoană  care  poate  fi  identificată,  direct  sau 
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori 
specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

 
Confidențialitatea datelor cu caracter personal și conformarea cu normele legale aplicabile în domeniu 
reprezintă una dintre preocupările principale ale Organizației, urmărindu-se în permanență asigurarea 
securității datelor cu caracter personal și respectarea cerințelor în materie. 

Datele dvs. cu caracter personal pot fi colectate și procesate de Confederația Patronală Concordia 
exclusiv în scopul gestionării procedurii sau contractului (cerere de oferte, achiziții, experți).  

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016). Prelucrarea este 
legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

a. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru 
unul sau mai multe scopuri specifice; 

b. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau 
pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

c. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului; 
d. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei 

persoane fizice; 
e. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care 

rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul; 



Păstrarea datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este 
necesar pentru scopurile menționate mai sus. Organizația limitează stocarea datelor cu caracter 
personal la perioada de timp necesară pentru buna desfășurare a activității. 

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale: În legătură cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi: 

• Dreptul de a solicita informații referitoare la datele cu caracter personal colectate; 
• Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte;  

• Dreptul la ștergerea datelor;  
• Dreptul la restricționarea prelucrării; 
• Dreptul la portabilitatea datelor;  
• Dreptul la opoziție;  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată catre 
operatorul de date cu caracter personal.  

Vă rugăm rețineți: Prin semnarea prezentei notificări, va exprimați consimțământul expres ca datele 

dumneavoastră cu caracter personal furnizate ca urmare a aplicării pentru procedura de atribuire pentru 

achiziții și selecție experți (cerere de oferte, achiziții, experți) să poată fi folosite, exclusiv în scopul 

gestionării procedurii sau contractului (cerere de oferte, achiziții, experți).  

În același timp, prin semnarea prezentei notificări confirmați că datele dumneavoastră sunt reale. Vă 

aducem la cunoștință că informațiile false pot afecta posibilitatea încheierii unei relații contractuale. 

 

 

Nume 

Prenume 

Companie 

 

Data 

 

Semnatura 


