Declaratie privind Confidentialitatea Datelor si Acordul pentru Inscriere

I.

Informatii cu privire la prelucrarea datelor candidatilor in cadrul procesului de recrutare
in conformitate cu Articolele 13 si 14 din GDPR

Prin prezenta va informam despre datele cu caracter personal prelucrate in cadrul procesului de
inscriere si drepturile in baza legislatiei privind protectia datelor pe care le aveti conform
Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal – Regulamentul UE 2016/679
(denumit in continuare GDPR).
1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor si pe cine puteti contacta?
Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal este:
ASOCIATIA STUDENTILOR INFORMATICIENI IESENI (ASII), cu sediul social in Iasi, Str. General
Berthlot nr. 16, Universitatea “Al. I. Cuza”, Corp C, demisol, Cam. 123, avand codul fiscat 15873488,
reprezentata prin Trinca Ioana-Alexandra, in calitate de Secretar General.

Pentru a va exercita drepturile la respectarea vietii private, puteti sa trimiteti cererile
dumneavoastra Responsabilului cu Protectia Datelor la:
E-mail: mada.magdalena97@gmail.com
2. Care date sunt prelucrate si din ce surse provin aceste date?
Prelucram datele cu caracter personal pe care le primim de la dumneavoastra prin aplicarea la
concursul FIICode pe platforma fiicode.asii.ro, in cadrul procesului de inscriere.

In contextul inscrierii, vom prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal
furnizate de dumneavoastra:
−

Numele si prenumele,

−

Adresa de domiciliu,

−

Adresa de e-mail,

−

Numarul de telefon,

−

Pagina de Facebook,

−

Marimea tricoului

Pentru a prelucra inscrierea dumneavoastra, nu va solicitam si nici nu va incurajam sa ne
furnizati vreo categorie speciala de date cu caracter personal (de exemplu, date cu caracter
personal care indica originea rasiala sau etnica, opiniile politice, convingerile religioase sau

filozofice, apartenenta la un sindicat, date privind starea de sanatate sau viata sexuala sau
orientarea sexuala a unei persoane fizice).

3. In ce scopuri si pe ce temei legal sunt prelucrate datele?
Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului
General privind Protectia Datelor (GDPR) si legislatia din Romania privind protectia datelor.
● ca urmare a acordului dumneavoastra (Art. 6 (1a) GDPR):
Daca ne-ati dat acordul dumneavoastra pentru a va prelucra datele cu caracter personal, prelucrarea
va fi efectuata numai in conformitate cu scopurile indicate in acord si in masura convenita in
acesta. Orice acord dat poate fi revocat in orice moment, trimitand un e-mail in atentia

Responsabilului cu Protectia Datelor, la adresa de e-mail indicata in prezenta. Totusi,
orice prelucrare efectuata inainte de revocarea acordului dumneavoastra va ramane
legala.

● pentru protejarea intereselor legitime (Art. 6 (1f) GDPR):
In masura in care este necesara, in interesul Asociatiei, prelucrarea datelor poate fi efectuata in afara
executarii efective a contractului, pentru protejarea intereselor noastre legitime. In
urmatoarele cazuri, prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata pentru protejarea
intereselor legitime:
- Desfasurarea procedurilor juridice si protejarea drepturilor legale. Asociatia foloseste date

cu caracter personal numai dupa cum este relevant in fiecare caz specific pentru a
apara si/sau stabili drepturi legale. Daca eventuala disputa priveste categorii speciale
de date cu caracter personal, prelucrarea se bazeaza pe articolul 9(2)(f) din GDPR.
Interesul nostru legitim este de a ne proteja drepturile inainte si in legatura cu o
disputa.

4. Cine primeste datele mele?
In cadrul Asociatiei, acele organisme sau angajati care primesc datele dumneavoastra, de care au
nevoie pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, legale si de reglementare, precum si pentru
protejarea intereselor legitime. In plus, persoanele imputernicite (in special prestatorii de servicii IT)
vor primi datele dumneavoastra daca au nevoie de date pentru a presta respectivul serviciu. Toate
persoanele imputernicite sunt obligate contractual sa pastreze confidentialitatea datelor
dumneavoastra si sa le prelucreze numai in contextul prestarii de servicii.
Prelucrarea de date cu caracter personal presupune utilizarea de instrumente manuale, IT si ICT cu
justificare strans legata de scopul definit mai sus si, in orice caz, astfel incat sa garanteze securitatea
si confidentialitatea datelor.
Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor face obiectul unei decizii automatizate, inclusiv
profilare.

5. Cat timp vor fi stocate datele mele?
Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata procesului de inscriere. Daca ati fost
de acord cu folosirea datelor dumneavoastra si pentru perioada urmatoare concursului, vom prelucra
datele dumneavoastra, insa nu mai mult de 2 ani de la data la care va dati acordul.
In anumite cazuri, perioada de stocare a datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi
prelungita cu un termen de prescriptie. Termenul de prescriptie general este de 3 ani.
6. Care sunt drepturile mele privind respectarea vietii private?
In orice moment, aveti dreptul la informarea, corectarea, stergerea sau restrictionarea prelucrarii
datelor dumneavoastra stocate, un drept de opozitie cu privire la prelucrare, precum si un drept de a
primi datele dumneavoastra cu caracter personal in format electronic in conformitate cu cerintele legii
privind protectia datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti de asemenea utiliza urmatoarea
adresa de e-mail: fiicode@asii.ro
In plus, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei
Datelor cu Caracter Personal, situata in Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti.
7. Sunt obligat(a) sa furnizez date?
Ca parte a procesului de inscriere, trebuie sa furnizati informatiile personale necesare pentru a ne
permite sa evaluam oferta dumneavoastra. Daca nu ne furnizati respectivele informatii, nu vom putea
include oferta dumneavoastra in procesul de inscriere.

Acordul candidatului pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal in scop de
recrutare.
a)

Exclusiv pentru inscrierea actuala:

Conform Articolului 6. (1a) GDPR din 27 aprilie 2016 (Jurnalul Oficial al UE L 119 din
04/05/2016), sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal in
scopul inscrierii actuale.
b)

Pentru recrutarea actuala si viitoare:

Conform Articolului 6. (1a) GDPR din 27 aprilie 2016 (Jurnalul Oficial al UE L 119 din
04/05/2016), sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal in
scopul inscrierii actuale si scopurile viitoare ce revin Asociatiei dupa terminarea
concursului (datele dumneavostra fiind trimise Facultatii de Informatica Iasi sau a
partenerilor, in vederea pregatirii anumitor recompense)

