NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
Asociatia de Tineret Pentru Invatamant si Stiinta Solaris

Asociatia de Tineret Pentru Invatamant si Stiinta Solaris, inregistrata
la Judecatoria Pitesti sub nr. 22 / PJ/ 1994, CF 7205100, cu sediul social în
Com. Bradu, str. Petrochimistilor nr. 24 , Judetul Arges,
va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dvs.personale si
drepturile pe care le aveti în conformitate cu REGULAMENTUL (UE)
2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL
CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR).
1. Scopul si baza legala a prelucrarilor
A T Solaris - prelucreaza datele dumneavoastra personale în conformitate cu
prevederile GDPR, ale legilor locale privind protectia datelor precum si în
conformitate cu prevederile specifice activitatilor desfasurate de catre asociatie .
În situatia în care solicitati inscrierea la un curs de formare
profesionala,informare, consiliere sau alta activitate , in cadrul asociatiei, avem
are nevoie de datele dumneavoastra pentru:
a) Furnizarea de formare profesionala/ informare/ consiliere etc. , precum si în
scopul îndeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice în calitate
de cursant în contextul încheierii, executarii si încetarii contractelor de formare
profesionala . Oferirea de servicii de formare profesionala , presupune
desfasurarea unor activitati precum inscriere, raportare date catre ministerele de
resort, catre ISCIR , Comisiile de autorizare de pe teritoriul Romaniei, alti
furnizori, diveste institutii etc.
b) Datele furnizate sunt prelucrate si pentru:
- intocmirea registrelor din cadrul asociatiei ;
- scrierea si eliberarea actelor de studii ( diplome/ certificate de absolvire/ de
calificare / autorizatii ISCIR etc.);
- raportarea catre ministerele de resort, diverse institutii ale statului, comisii de
autorizare, ISCIR Romania, alte organisme etc.
- scopuri arhivistice;
- alte scopuri care tin de obiectul de activitate al asociatiei.
- respectarea oricarei cerinte legale, de reglementare sau a unui organism
profesional în care asociatia are calitatea de membru;

2. Baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal o reprezinta articolul 6
alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale si
contractuale precum si pentru respectarea unor prevederi legale conform
articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR.
De asemenea, A.T.Solaris, prelucreaza datele dumneavoastra si în conformitate
cu prevederile articolului 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR pentru a proteja interesele
legitime ale asociatiei sau ale tertilor. Acest lucru poate fi necesar în special:
i) pentru a asigura securitatea IT si operatiunile IT;
ii) pentru prevenirea si investigarea infractiunilor, în special pentru analiza
datelor care indica existenta unei fraude.
În masura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal
asociatia solicita consimtamantul dvs. în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (a)
din GDPR.
3. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram
Politica asociatiei este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri
convenite si solicitam clientilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal
numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri.
Datorita gamei diversificate a formarii profesionale, si altor servicii, oferite
clientilor persoane fizice, asociatia, poate prelucra mai multe categorii de date
personale, acestea variind în functie de serviciul oferite pentru care optati
(nume, prenume, CNP, serie CI , detalii de contact - numar de telefon personal,
adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc., date din actul de
identitate,orice alte documente care probeaza interesul dvs. alte detalii financiare
- date bancare(in cazul angajatilor si al formatorilor.
4. Sursa datelor cu caracter personal
A. T. Solaris colecteaza date personale direct de la dumneavoastra prin
documentele pe care ni le puneti la dispozitie, de la persoanele juridice angajatorii dvs. sau din surse publice.
În cazul în care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obtinute de la
terti persoane juridice, acestia din urma au obligatia de a va furniza informatiile
necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Clientii
nostri pot utiliza sectiunile relevante ale acestei Note de informare sau îndruma
persoanele vizate la aceasta Nota de informare, dupa caz.
5. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
- ministerele de resort ;
- ISCIR Romania;
- Comisiile de autorizare din Romania;
- AJOFM uri ;
- autoritati publice ;
- alte institutii.

6. Perioada de stocare a datelor
A.T.Solaris va arhiva documentele dvs. pe perioada prevazuta de legislatia in
vigoare.
În plus, stocam datele dvs. personale în masura în care suntem obligati din punct
de vedere legal sa facem acest lucru.
Durata de pastrare a datelor prelucrate în vederea încheierii si executarii unui
contract de formare profesionala, este de minim 10 ani.
7. Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora
Aveti posibilitatea, în anumite conditii prevazute de catre GDPR, sa exercitati
dreptul de acces la date, dreptul de rectificare si de stergere, dreptul la
restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare
automata, inclusiv crearea de profile.
Pentru astfel de solicitari va rugam sa contactati direct:
asociatiadetineretsolatis@yahoo.com
8. Inregistrarea unei plangeri
Aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala pentru
Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") accesand
site-ul web www.dataprotection.ro.
Inainte de a depune o astfel de plangere, va rugam sa luati in consideratie faptul
ca la momentul inscrierii la activitatile desfasurate de catre asociatie, v-ati dat
acordul expres in vederea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.

9. Transmiterea datelor catre o tara terta
Daca asociatia transfera date cu caracter personal furnizorilor de servicii din
afara Spatiului Economic European (SEE), transferul va fi efectuat numai daca
Comisia Europeana a confirmat ca exista un nivel adecvat de protectie a datelor
sau alte masuri de protectie adecvate a datelor (de ex. norme obligatorii
privind protectia datelor corporative sau clauze contractuale standard UE),
conform informatiilor publice disponibile la data efectuarii transferului.

10. Detalii privind prelucrarile de date speciale sau intemeiate pe consimtamant
Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe
articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR, aveti dreptul de a va retrage
consimtamantul în orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe
baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.
Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul în orice moment, si vom
actiona imediat în consecinta, cu exceptia cazului în care exista un motiv legal
sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.
Trebuie sa tineti cont de fapul ca , daca va retrageti sau eliminati acordul dvs, cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, nu va putem inscrie la
formarea profesionala din cadrul Asociatiei.

11. Decizii individuale automate
Pe baza datelor furnizate de dvs. pot exista, în unele cazuri, decizii complet
automatizate asupra procesarii cererilor si/sau contractelor.
www.atsolaris.ro/politica-de-prelucrare-datelor-cu-caracter-personal.

