NOTĂ DE INFORMARE
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016,
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor RGPD).
Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119
din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale
Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.
Regulamentul (UE) 2016/679 pune accent pe transparenţa faţă de persoana vizată
și responsabilizarea operatorului de date faţă de modul în care prelucrează datele cu
caracter personal.
Regulamentul (UE) 2016/679 stabilește o serie de garanţii specifice pentru a
proteja cât mai eficient viaţa privată a minorilor, în special în mediul on-line.
Regulamentul (UE) 2016/679 consolidează drepturile garantate persoanelor vizate și
introduce noi drepturi: dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul
la restricţionarea prelucrării.
•

Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci prelucrează datele dumneavoastră
cu caracter personal ( nume, prenume, CNP, CI, Nr. pașaport, adresă, număr de
telefon) prin mijloace automatizate/manuale, destinate înscrierii și eliberării
permisului de utilizator al bibliotecii.

•

Sunteți/nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare înscrierii la
bibliotecă.

•

Refuzul dvs. duce la imposibilitatea înscrierii și utilizării serviciilor de bibliotecă.

•

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Bibliotecă și nu sunt
comunicate altor operatori.

•

Conform Regulamentul (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție
asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți

dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați
ștergerea datelor.
•

Dacă unele din datele despre dvs. sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai
curând posibil.

•

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și
semnată la:
sediul instituției: Str. Republicii Nr. 11 Tecuci;
pe adresa de email: bstefanpetica@yahoo.ro
Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal Drumov Dorothy Irina

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
Pentru orice sesizare nesoluționată de noi vă puteți adresa către:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
BD. G-ral Gheorghe Magheru 28 - 30, sector 1, București,
Cod poștal 010336,
Telefon: +40.318.059.211,
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

