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FORMULAR DE INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT                           PRELUCRARE DATE PERSONALE  
 
 
 
Subscrisa, Cultul Creștin Penticostal, în calitate de operator de date cu caracter personal 
(„CCP”), având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 
 
Vă aducem la cunoștință faptul că pentru a răspunde solicitării Dvs. privind înscrierea 

la Programul de citire a Bibliei ”Picurul de Miere Zilnic”, precum și pentru gestionarea 

documentelor aferente privind implicarea Dvs. ca voluntar în cadrul proiectelor 

organizate de Departamentul pentru Familii, Tineret și Copii, subscrisa asigură 

prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal astfel: 
 

 prelucrarea este efectuată în baza consimțământului Dvs. exprimat prin prezentul formular, 
în scopuri legitime, iar subscrisa nu realizează o prelucrare automată a datelor Dvs. cu 
caracter personal;  
 

 prelucrarea este efectuată în scopul înscrierii la Programul de citire a Bibliei ”Picurul 

de Miere Zilnic”, precum și în vederea acceptării Dvs. în calitate de voluntar în cadrul 

proiectelor organizate de Departamentul pentru Familii, Tineret și Copii, respectiv, pentru 
evidența evoluției dumneavoastră în cadrul proiectului și pentru tragerea la sorți de la finalul 

proiectului, efectuarea unor înregistrări contabile și/sau respectării obligațiilor legale privind 

arhivarea etc.; 
 

 prelucrarea este efectuată în scopul prestării serviciilor de îndrumare și motivare în 
procesul de citire a Biblie și în vederea acceptării Dvs. ca voluntar în cadrul proiectelor 
organizate de departamentul amintit anterior; 
 

 datele pot fi divulgate altor terțe părți precum: autorități și instituții publice, inclusiv 

autorități fiscale, asociații din domeniul învățământului, asociații și fundații creștine 

prestatori implicați în pocesul de învățământ și/sau în procesul de monitorizare și asigurare 
a securității persoanelor și bunurilor aflate în patrimoniul CCP (ex. Contractele de pază); 
 

 vom păstra datele pentru perioada de timp necesară executării solicitării Dvs. și asigurării 
serviciilor de îndrumare și motivare în procesul de citire a Biblie, conform termenelor de 
prescripție aplicabile, cu excepția cazului în care prevederile legale financiar contabile și de 
arhivare impun alte termene;  
 

 depunem toate eforturile pentru a asigura securitatea şi confidențialitatea datelor cu 
caracter personal pe care le-ați transmis, în baza măsurilor de securitate tehnice şi 

organizatorice aplicabile la nivelul CCP. 
 
 

 

 

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveti următoarele drepturi în ceea ce 

privește datele personale comunicate CCP: 
 

 Dreptul de acces – aveți dreptul de a obține din partea CCP o confirmare a faptului că 

CCP prelucrează datele personale şi de a avea acces la acestea. 
 

 Dreptul de retragere a consimțământului - aveți dreptul de a vă retrage consimțământul 
acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 

 Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - aveți dreptul de a solicita 

ștergerea datelor Dvs., în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea 
scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele 

au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale. 
 

 Dreptul la restricționarea prelucrării - se aplică în cazul în care (i) Dvs. contestați 

exactitatea datelor, (ii) prelucrarea este ilegală şi vă opuneti ştergerii datelor cu caracter 
personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de drept 

în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării, restricționarea realizându-se pentru intervalul de timp 

în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal 
prevalează asupra drepturilor Dvs.. 
 

 Dreptul la portabilitatea datelor - aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal 
care vă privesc, pe care le-ați furnizat CCP și care sunt prelucrate prin mijloace electronice, 
cu dreptul de a le transmite unui alt operator. 
 

 Dreptul de a vă opune prelucrării, cu exceptia cazului în care demonstrăm că avem 
motive legitime pentru a prelucra datelor Dvs., motive care prevalează asupra intereselor, 
drepturilor, libertăților sau pentru constatarea, exercitarea apărarea unui drept în instanță. 
 

 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției 
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). 
 

 Dreptul de a nu face - obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, 
inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra Dvs. sau vă afectează în mod similar, 

cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului 
individual de muncă sau este permisă de lege.  
 
În măsura în care aveți întrebări suplimentare privind această informare sau în măsura în care 
vreți să vă exercitați oricare din drepturile de mai sus, puteți formula o solicitare scrisă la 
următoarele detalii de contact prin email la adresa: muicasam@yahoo.com. 
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