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Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov 
 

Informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
în calitate de colaborator al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov 

 
Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, tel. +40-268-419338 
sau +40-368-450032 (int. 124 - responsabil protecția datelor), e-mail: biblgb@rdsmail.ro, la fel ca orice 
plătitor de venituri, colectează și procesează date cu caracter personal legate de angajații sau colaboratorii 
săi, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera 
circulație    a acestor date. 
Rolul prezentei informări este de a defini modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate și scopul în care 
acestea sunt folosite. 
1. Categorii de informații prelucrate, scopuri și temeiuri: Folosim informații privind datele dumneavoastră 
de identificare (nume, prenume, CNP), de contact (adresa, telefon, e-mail), informații financiare, informații 
privind sănătatea dumneavoastră, dupa caz. Datele cu caracter personal colectate sunt supuse unor măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea lor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, 
pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat. 
Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov colectează și prelucrează aceste informații, printre altele în 
scopul desfășurării relațiilor de colaborare cu dumneavoastră, pentru a ne putea indeplini obligațiile impuse 
de legislație ori pentru a ne proteja interesele. 
Temeiurile care ne permit să prelucrăm aceste date sunt: încheierea și executarea contractului încheiat cu 
dumneavoastră, îndeplinirea obligațiilor noastre legale în diverse domenii, consimțământul dumneavoastră, 
sau, dupa caz, interesele legitime ale instituției.  
 

  2. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate 
Ca regulă, nu divulgam datele dumneavoastră către alte companii, organizații sau persoane din orice țară, 
inclusiv România. Totuși, prin excepție, pentru a putea desfășura raporturi de colaborare cu dumneavoastră, 
pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime, transmitem datele 
dumneavoastră personale către: entităti care prelucrează date în numele societății, partenerilor contractuali 
ai instituției (bănci), autorități și instituții publice locale sau centrale, organe judiciare, după caz. 
Imaginile înregistrate de sistemele de supraveghere video sunt stocate într-un sistem securizat și nu vor fi 
accesate decât de persoane autorizate, doar în cazuri speciale, la solicitarea expresă a organelor abilitate 
(poliție, instante judecatoresti etc.)  
Vom incerca pe cât posibil să asiguram confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră, chiar și 
atunci   când va trebui să le divulgăm.  

 

3. Păstrarea datelor personale 

Datele personale vor fi prelucrate/păstrate pe tot parcursul relației contractuale și, după finalizarea acesteia, 
cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la 
dispozițiile privind arhivarea. 

 

4. Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal  

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului European 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 
beneficiați de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:
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  Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitatile de prelucrare a datelor dvs. personale; 

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; 
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care 
prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; 
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați 
exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; 
Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul 
nostru legitim; 
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați 
furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise 
altui operator; 
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor 
personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul 
dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea 
efectuata anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;   
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la 
respectiva prelucrare, va puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta 
decizia. 

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această 
informare sau în legătură cu utilizarea de către Biblioteca Județeană „George Baritiu” Brașov a datelor cu 
caracter personal, vă rugăm să ne contactați alegând oricare dintre modalitățile de comunicare descrise în 
prezentul acord, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de 
modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul dumneavoastră de telefon precum și scopul cererii 
dumneavoastră. Vom încerca să răspundem cât mai rapid și complet tuturor întrebărilor și preocuparilor 
dumneavoastră și să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră. 

 

5. Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizați datele: Dacă nu ne oferiți datele solicitate și actualizări ale 
acestora, atunci când este cazul, nu vom putea să intrăm în raporturi de colaborare cu dumneavoastră sau să 
continuăm aceste raporturi. 

 

6. Inexistența unui proces decizional automatizat: Respectul nostru pentru datele dumneavoastră 
personale include faptul că le acordam atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În 
condițiile actuale, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a 
datelor personale (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră 
sau care să vă afecteze într-un mod similar, într-o măsură semnificativă.  
 
 
 Am luat la cunoștință: 
 
 Nume și semnătură părinte/tutore legal 
 
 Data:  
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