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ÎNŞTIINŢARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi

privind libera circulaţie a acestor date

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter

personal şi privind libera circulaţie a acestor date (în continuare

"Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin

intermediul acestui Regulament se doreşte crearea unui cadru legislativ unitar

şi uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri

naţionale de implementare.

PRELUCRAREA DATELOR

Prelucrăm datele cu caracter personal conform următoarelor prevederi

legale: Codul de procedura civilă (vechi si nou), Codul de procedura penală

(vechi si nou), Codul de procedura fiscală (vechi si nou) şi toate legile speciale

în baza cărora sunt precizate elemente pentru accesul în justiţie.

DREPTURILE TALE

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se

prelucrează date personale. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent,

regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ştergere a datelor. Iată

pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:
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Dreptul de acces, înseamnă că ai dreptul de a obţine o confirmare din

partea noastră ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc

şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind

modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele

personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit

automat şi la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă

acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziţie vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor

personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei

sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes

legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal

are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice

moment.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri

nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi

comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia

cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi

disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că ai

dreptul de a solicita să iţi ştergem datele cu caracter personal, fără întârzieri

nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea

nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost

colectate sau prelucrate; iţi retragi consimţământul şi nu există nici un alt

temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării şi nu există motive legitime

care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele

cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii

ale societăţii informaţionale.



Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în

care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite

verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se

opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb

restricţionarea; în cazul în care instanţa nu mai are nevoie de datele cu

caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care

persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica daca

drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei

respective.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată

si datată, transmisa la sediul nostru.

În plus, din 25 mai 2018, daca ai nemulţumiri sau întrebări legate de

prelucrarea datelor personale te poţi adresa Responsabilului pentru protecţia

datelor la adresa curtecj@just.ro. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor

personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal.
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