INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin prezenta vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către
A.A.A.S. și despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în
continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor
personale, în vigoare.
1.Definitii

Datele cu caracter personal semnificǎ orice informații privind persoana fizicǎ,
identificatǎ sau identificabilǎ – “persoana vizatǎ”.

Persoana fizica identificabilǎ = persoana care poate fi identificatǎ, direct sau
indirect, în special prin referire la un element de identificare(cum ar fi nume, numǎr de
identificare, date de localizare, identificator online etc) sau la unul ori mai multe elemente
specifice, proprii identitǎții sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale.

Prelucrare = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal cu sau fǎrǎ utilizarea de
mijloace automatizate cum ar fi: colectarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea ori
punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea
ori distrugerea.
AAAS poate prelucra, în calitate de operator, urmǎtoarele categorii de date cu caracter
personal: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail.
2.Cum și când este folosită informația
Informația privind persoana fizicǎ este furnizată direct de utilizator (persoana vizatǎ) și
este folosită doar în scopul formulării de răspunsuri, conform cu solicitările acestuia.
3.Scopul colectarii si prelucrarii datelor
Scopul colectarii si prelucrarii datelor este formularea unui raspuns la solicitarea
utilizatorului.
4.Perioada de prelucrare a datelor
Până în momentul în care se solicita în scris la adresa dpo@aaas.gov.ro încetarea
prelucrării/ștergerea datelor dumneavoastră.
5.Drepturile dumneavoastra:
 Aveti dreptul de a fi informat despre tot ce se întamplă cu datele dvs. personale, de a
ști la ce sunt folosite, de a le accesa, de a le modifica și chiar de a revoca consimțământul;
 Aveți dreptul de a solicita la adresa de e-mail dpo@aaas.gov.ro accesul la datele
prelucrate și rectificarea datelor prelucrate.
 Aveti dreptul de a solicita la adresa de e-mail dpo@aaas.gov.ro încetarea prelucrării
datelor și/sau ștergerea acestora.
6.Destinatarii/categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Operatorul nu transmite unor terți datele furnizate de dvs. și nu transferă date cu caracter
personal către o țară terță sau o organizație internațională.
7.Durata de stocare
În conformitate cu Legea 190/2018, art.5, alin e), durata de stocare a datelor cu caracter
personal este proporţională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu
excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
8.Procese decizionale automate
AAAS, în calitate de Operator, NU utilizeazǎ proceduri decizionale automate, ce includ
crearea de profiluri.
9.Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal
În legǎturǎ cu orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastrǎ cu caracter
personal vǎ puteți adresa în scris, prin e-mail, responsabilului cu protecția datelor cu
caracter personal la adresa: dpo@aaas.gov.ro.

