INFORMAREA PERSOANEI VIZATE
Această informare este obligatorie în baza Regulamentului European 679/2016 privind protecția
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Datele dvs. personale vor fi prelucrate de Asociația Salvați Copiii Iași, cu sediul în Iași, Aleea Ion
Simionescu, nr. 6, Bl. i5, PT 15 Dacia, cod poștal 700408, județul Iași, România, cod de înregistrare fiscală
9943180, înregistrată la Judecătoria Iasi sub nr. 78/PJ/1991, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor la
nr. 500/A/26.06.1991 conform Certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, tel./fax:
0232 219 986. Am numit un responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal care poate fi

contactat la sediul nostru din Iași, Aleea Ion Simionescu, nr. 6, Bl. i5, PT 15 Dacia, cod poștal 700408,
Județul Iași, România, tel: 0232 219 986 sau prin e-mail: protectia.datelor@salvaticopiii-iasi.ro.
Datele dvs.personale vor fi prelucrate legal în scop de Management al voluntarilor interni pentru:
 participarea la prima etapă a procesului de recrutare – analiza CV-ului;
 contactarea dvs. pentru a fi informat despre rezultatul primei etape de recrutare și, după caz, programarea
dvs. la proba interviului;
 participarea la proba interviului;
 contactarea dvs. pentru a fi informat despre rezultatul probei interviului și, după caz, programarea dvs.
pentru îndeplinirea formalităților legale privind întocmirea/semnarea Contractului de voluntariat/internship;
 întocmirea dosarului de internship, în vederea încheierii contractului de internship/voluntariat în condițiile
legii Prelucrăm datele dvs. în baza Codului Muncii și a legislației în vigoare.
În cazul în care CV-ul dvs. nu a fost selectat pentru a putea participa la proba interviului, datele dvs. vor
distruse/șterse din orice documente/evidențe întocmite pentru procesul de recrutare, imediat ce vi s-a comunicat
rezultatul probei de analiză a dosarelor.
În cazul în care nu ați fost selectat pentru internship în urma interviului, datele dvs. vor distruse/șterse
din orice documente/evidențe întocmite pentru procesul de recrutare, imediat ce vi s-a comunicat rezultatul
probei interviului, cu excepția cazului în care vă exprimați consimțământul să vă stocăm datele pentru a vă
putea informa despre oportunități de voluntariat viitoare.
În cazul în care procesul de recrutare se finalizează cu semnarea de către dvs. a Contractului de
internship/voluntariat, în temeiul legii art. 13 din Legea78/2014, datele dvs. personale vor fi prelucrate și stocate
conform legislației în vigoare pe perioada de desfășurare a contractului și pe o perioadă de 2 ani după încetarea
acestuia.
Datele dvs. vor fi divulgate către următoarele categorii de destinatari, cu garanția păstrării
confidențialității datelor dvs. și a implementării măsurilor tehnice și organizatorice de securitate la prelucrare a
datelor cu caracter presonal:
- Autorități publice, în condițiile legii;
Datele dvs. ar urma să fie divulgate în scop justificativ sub aspect Financiar – Contabil și către Salvați
Copiii România, cu garanția implementării măsurilor tehnice și organizatorice de securitate la prelucrare a
datelor cu caracter presonal.
În sensul Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date vă facem cunoscute drepturile dvs.:
- Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
- Dreptul la acces – puteți cere acces la datele dvs. personale;
- Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, printr-un act de
voință, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
- Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați
exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
- Dreptul de opozitie – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul
nostru legitim;
- Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați
furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise
altui operator;
- Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor
personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe
consimțământul dvs., îlputeți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru
viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
- Dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire
la respectiva prelucrare, văputeți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta
decizia;
Pentru orice sesizare sau reclamație care privește încălcarea drepturilor dvs., vă puteți adresa Operatorului
de prelucrare a datelor cu caracter personal sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal.
Nu vă prelucrăm datele personale în sistem automatizat pentru crearea unui profil.
-

Data

Nume, prenume, semnătură
.............................................

CONSIMȚĂMÂNT
Subsemnatul/a....................................................................................................., în baza
Art. 7 din Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
[ ] SUNT
[ ] NU SUNT
de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în scop de Management al
voluntarilor în vederea întocmirii dosarului de înscriere pentru îndeplinirea formalităților legale
privind încheierea Contractului de internship/voluntariat, precum și pentru întocmirea
portofoliului de imagini foto sau filmate ale evenimentelor/activităților la care participă internii
organizației în scop de promovare / diseminare a activității organizației către alți potențiali
beneficiari, pe toate platformele de comunicare ale organizației, site oficial, conturi pe rețele de
socializare, etc.;
[ ] SUNT
[ ] NU SUNT
de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în scop de Management al
voluntarilor pentru a putea fi informat despre alte oportunități de internship/voluntariat.
Am luat la cunoștință despre faptul că îmi pot retrage consimțământul în orice moment și
că retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării datelor mele personale efectuată
anterior retragerii consimțământului.
Precizez că în situația în care este necesară prelucrarea datelor mele personale în scopul
informării mele despre evenimente viitoare, pot fi notificat/ă prin email la
adresa.........................................................................
sau
.........................................................................
Data

Nume, prenume, semnătură
.............................................

