CONSIMȚĂMÂNT COLECTARE ȘI PRELUCRE DATE CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a, (nume/prenume) ............................................................................................ domiciliat în
localitatea .......................................... județul ........................................... str .......................................... născut la data
de......................, sunt de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul folosirii acestora
pentru completarea formularului tipizat “Împuternicire pentru depunerea declarației 230”.
Declar că sunt informat(ă) asupra prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter
Personal (679/2016), precum și Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a acestuia. Sunt conștient(ă)
de modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și principiile de prelucrare, precum și asupra măsurilor de
securitate ce urmează a fi luate și mă oblig să le respect și să acționez în conformitate cu acestea. Astfel, declar că
datele cu caracter personal pe care le voi furniza trebuiesc folosite doar în scopul completării formularului tipizat
“Împuternicire pentru depunerea declarației 230”.
Data .........
Semnătura..........
CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Părțile FASMR reprezentat prin Raluca-Corina Oprea și ......................................................................
Art. 1.Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecţia datelor cu
caracter personal.
Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator
de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal
ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, părţile confirmă
respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se Iimita la:
•
capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferul
informaţiilor personale;
•
informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore şi, în
cazul prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor
a ajuns în atenția acestuia,
•
îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.
Art. 3. FASMR poate utiliza datele personale ale semnatarilor în limita termenului de depunere a formularului tipizat
“Împuternicire pentru depunerea declarației 230” către ANAF, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare
suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între părţi. De
asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin acest tipizat este limitată la perioada
corespondentă realizării obiectului principal al depunerii formularului tipizat.
Art. 4. Datele cu caracter personal schimbate între părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi
neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, părțile vor lua toate măsurile tehnice
şi în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză:
•
vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt
prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
•
vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;
•
se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces
numai la datele la care au drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,
modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare;
•
se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără
autorizaţie în timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi să
stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal
prin mijloace de transmitere a datelor;
•
se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate
datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
•
se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;
•
se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.
PRESTATOR
Raluca-Corina Oprea
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