NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și
Mijlocii din România (CNIPMMR), persoană juridică de drept privat, înființată în baza Legii
nr.62/2011 a dialogului social, cu sediul în București, Piața Walter Mărăcineanu, Nr. 1-3,
Intrarea 1, Etaj 1, cod fiscal 5541651, tel. 021.312.68.93, email office@cnipmmr.ro, în calitate
de operator de date cu caracter personal, vă aducem la cunoștință următoarele:
Datele cu caracter personal prelucrate: date de identificare (nume, prenume, data nașterii,
sex, naționalitate, vârstă, CNP, adresa de domiciliu sau de reședința), adresa de e-mail, telefon,
date profesionale (statut pe piața forței de muncă, loc de muncă), date educaționale (studii
absolvite), semnătura, imagine, voce.
Scopurile prelucrării: derularea activității de formare profesională în cadrul proiectului
SOCIAL ENTREPRENEURS NETWORK, POCU/449/4/16/128617
Temeiurile juridice în baza cărora prelucrăm datele cu caracter personal: executarea
unui contract, îndeplinirea unor obligații legale de către CNIPMMR.
Perioada pe care prelucrăm datele cu caracter personal: datele vor fi prelucrate pe
perioada derulării proiectului, dar și pe o perioadă de 3 ani de la data închiderii Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020. În cazul prelucrărilor efectuate în baza unor obligații
legale, acestea vor fi stocate conform termenelor impuse de lege.
Modul de stocare a datelor: Copiile documentelor care conțin date personale vor fi stocate
atât fizic, la sediul CNIPMMR, cât și electronic în calculatoarele Departamentului Proiecte.
Înregistrările video ale sesiunilor de formare profesională vor fi stocate pe suport electronic.
Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal:
- Autoritatea Națională pentru Calificări
- Organismul Intermediar Regional POSDRU Sud-Est
- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman
- Aplicaţia de comunicare la distanță (dacă aceasta stochează sesiunile de întâlnire în cloud)
Drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
dreptul de acces, dreptul de rectificare a datelor personale incorecte, dreptul la restricționarea
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiecție, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale automatizate.
Totodată, menționăm că în conformitate cu prevederile RGPD aveți dreptul de a depune o
plângere la o autoritate de supraveghere (art.77 RGPD) dacă considerați că prelucrarea datelor
este o încălcare a RGPD.
Exercitarea drepturilor de mai sus se poate realiza prin transmiterea unei adrese la sediul
operatorului: București, Piața Walter Mărăcineanu, Nr. 1-3, Intrarea 1, Etaj 1 sau pe adresa de
email office@cnipmmr.ro. Menționăm că pentru informații cu privire al prelucrarea de date cu
caracter personal ne puteți contacta și la numărul de telefon 021.312.68.93.
Vă asigurăm că datele dumneavoastră personale sunt protejate, prelucrate și gestionate de noi,
prin implementarea de măsuri tehnice, proceduri interne și organizatorice specifice, precum și
prin aplicarea unor bune practici de protecție a datelor.
Pentru informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal accesați
www.cnipmmr.ro.
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