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NOTĂ DE INFORMARE  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ”Mircea 

Moțoc” Perieni, cu sediul în Şoseaua Bârlad-Bacău, km. 7, Comuna Perieni, Judeţul 

Vaslui, cod poștal 731240, tel: +40373550155, fax: +40235412837, vă informează prin 

prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi drepturile pe care le aveţi în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) şi legislaţia naţionalăprivind protecţia şi 

securitatea datelor personale, în vigoare. 

Scopurile prelucrării. Temeiul legal al prelucrării datele cu caracter personal prelucrate 

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru: 

 

1.Soluționarea cererilor și sesizărilor dumneavoastră:  

SCDCES ”MM”PERIENI, utilizeazã datele dumneavoastră pentru a răspunde 

eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți 

în cadrul relației cu dumneavoastră. În acest caz, temeiul prelucrărilor este executarea 

contractului cu dumneavoastră(dacă există) sau, după caz, demersuri la iniţiativa persoanei 

vizate, sau consimțământul dumneavoastră. În acest scop, folosim în principal numele, 

prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de 

telefon, uneori adresa de domiciliu) și informații cuprinse în cererea pe care neo transmiteți. 

 

 2.Răspuns la solicitările autorităților publice  

SCDCES ”MM”PERIENI, utilizeazã datele dumneavoastră cu caracter personal 

pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, întocmirea şi transmiterea răspunsului la 

solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea.În acest caz, 

în temeiul interesului public, păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faceţi parte și 

semnătura dumneavoastră în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. De 

asemenea, dacă ne transmiteți o solicitare de informații din partea autorității – angajatorul 

dumneavoastră, vă vom prelucra datele (nume, prenume, poziție, angajator) pentru a 

răspunde.  

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu 

caracter personal.  

Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, să vă răspundem la 

reclamanții sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la aspectele care v-ar putea 

interesa. 
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3.Destinatarii cãrora le dezvãluim datele:  
 

SCDCES ”MM”PERIENI nu vă divulgă datele dumneavoastră către alte persoane 

fizice sau juridice. Încercăm să limităm accesul la datele dumneavoastră la alte persoane din 

afara SCDCES ”MM”PERIENI care vă prelucrează datele cu caracter personal. În anumite 

cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos. 

 

 Putem divulga datele dumneavoastră către operatori economici, instituţii publice sau 

juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi în diverse domenii (cum ar fi 

arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, 

diverse servicii pe care le putem externaliza) , instanțe, autorități.  

În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, 

cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea 

activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau 

ale unei alte persoane. În anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga 

datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.  

În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal 

referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în 

conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor 

dumneavoastră.  

 

Perioada de stocare a datelor:  

SCDCES ”MM”PERIENI păstrează datele dumneavoastră în conformitate cu 

Nomenclatorul Arhivistic, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării 

și categoria de date prelucrate.  

 

Drepturile dvs. cu privire la date:  

Vă informăm că aveţi următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care 

vă privesc şi pe care noi le utilizăm:  

 

• dreptul de acces, adică dreptul de a obține din partea noastră, la cerere, o confirmare 

dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, acces la datele respective 

și la informații despre prelucrare;  

 

• dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau 

completarea datelor incomplete;  

 

• dreptul la restricţionarea prelucrării, caz în care Datele vor mai putea fi prelucrate, 

cu excepţia stocării, numai cu consimţământul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instantă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau 

juridice sau din motive de interes public important. 

 

• dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc („dreptul de a fi 

uitat”) daca Datele au fost prelucrate ilegal sau datele cu caracter personal nu mai sunt 

necesare pentru împlinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

 

• dreptul de portabilitate a datelor adică de a primi datele cu caracter personal 

furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele 

să fie transferate unui alt operator, în cazurile în care prelucrarea se bazează pe 

consimţământul Dvs. sau pe un contract sau prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.  



• dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal.  

 

• dreptul de a vă opune prelucrării , datorită situaţiei particulare în care vă aflaţi, 

prelucrării Datelor în temeiul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terţ şi dreptul de a 

vă opune în orice moment prelucrării Datelor în scop de marketing direct, inclusiv creatorii de 

profiluri pe temeiul sau în scopul menţionat. 

 

Prin semnarea acestei informări, subsemnatul/a,.................................................., 

declar cã am luat la cunoştinţa şi am înţeles drepturile şi obligaţiile esenţiale referitoare la 

prelucrarea datelor cu caracter personal.  

 

 

 

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

Data...................................................................... 

Semnătura............................................................. 


