INFORMARE
cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal
în cadrul INCDPM Bucureşti

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti (denumit în
continuare INCDPM-Bucureşti), este persoană juridică română, în coordonarea Ministerului
Cercetării și Inovării, având sediul în Splaiul Independenţei nr. 294, Sector 6, Bucureşti, cod poştal
06003, telefon: +40 (0)21 305 26 00, fax: +40 (0)21 318 20 01, adresă
web:
https://www.incdpm.ro, adresă e-mail: incdpm@incdpm.ro, informează prin prezenta, cu privire la
datele cu caracter personal pe care le prelucrează şi drepturile pe care le au persoanele vizate, în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/6791 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27
aprilie 2016 (denumit în continuare G.D.P.R).
Puteţi contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa
dpo@incdpm.ro / gdpr@incdpm.ro, prin poştă sau curier la adresa Splaiul Independenţei nr. 294,
Sector 6, Bucureşti, cod poştal 06003, punând corespondenţa Dumneavoastră în atenţia
responsabilului cu protecţia datelor.
Date cu caracter personal (DCP) – înseamnă orice informaţii privind persoana fizică,
identificată sau identificabilă.
Persoana fizică identificabilă (persoana vizată) - este persoana care poate fi identificată,
direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (cum ar fi nume, număr de
identificare, date de localizare, un identificator online) sau la unul ori mai multe elemente specifice,
proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrare - înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea ori
distrugerea.
Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care,
singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal; atunci cand scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau
dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în
dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
Persoana împuternicită de operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele INCDPM
Bucureşti.
Consimţământ - reprezintă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită
de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără
echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.
Utilizator este persoana fizică, cu capacitate deplină de exercițiu, având vârsta de minimum
18 ani, care își exprimă consimțământul pentru utilizarea datelor cu caracter personal înregistrate la
INCDPM Bucureşti.
Autoritate de Supraveghere - înseamnă autoritatea de reglementare sau de supraveghere
responsabilă cu aplicarea Regulamentului. În România, acest rol este asumat de către Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal (ANSPDCP).
Legislația în acest domeniu se schimbă rapid și INCDPM Bucureşti se va asigura că această
notificare va fi revizuită ori de câte ori va fi nevoie.
În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, instituţia noastră se asigură
să protejeze integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal pe care le
prelucrează, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
În conformitate cu legislaţia europeană în vigoare (Regulamentul 2016/679/UE al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46 CE), INCDPM Bucureşti are obligaţia de a administra în condiţii de
siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
INCDPM
prelucrează
datele
dumneavoastră
personale
prin
intermediul
serviciilor/departamentelor/birourilor/punctelor de lucru în vederea realizării următoarelor activităţi:
1. servicii de cercetare-dezvoltare-inovare;
2. gestionarea resurselor umane;
3. soluţionarea petiţiilor/memoriilor/cererilor de informaţii publice;
4. activităţi din sfera relaţiilor internaţionale şi organizării de evenimente;
5. gestionarea resurselor economico-financiare, administrative, arhivistice;
6. desfăşurarea de activităţi subsumate managementului proiectelor;
7. acreditarea reprezentanţilor mass-media;
8. monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor utilizate de INCDPM
Bucureşti; în acest context, INCDPM Bucureşti poate supraveghea video unele părţi ale incintelor
în care își desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și
valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora.
INCDPM Bucureşti depune toate eforturile pentru a se alinia prevederilor Regulamentului şi
întreprinde demersurile necesare pentru reducerea numărului de prelucrări asupra datelor cu
caracter personal şi numai în măsura în care acestea sunt absolut necesare pentru activitățile pe care
le desfășoară. La nivelul institutului a fost desemnată persoana responsabilă cu respectarea
dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016.
Menționam că INCDPM Bucureşti nu are ca activitate principală prelucrarea de date cu
caracter personal. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că nu folosim cookie-uri.
Scopurile prelucrării datelor sunt legitime şi sunt legate în totalitate de exercitarea
atribuțiilor de serviciu.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către INCDPM Bucureşti, în calitate de
operator, şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, Inspectoratul Teritorial
de Muncă, instituţiile publice care au rol în inspecţia şi urmărirea raporturilor de muncă, parteneri
contractuali ai operatorului (bănci), autorităţi publice centrale/locale, instituţii de învăţământ şi
educaţie, organizaţiilor profesionale, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală şi alte
instituţii abilitate de lege să solicite aceste informaţii.
Temeiul juridic
Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal este dat de:
1. Executarea unui contract - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la
care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de
încheierea unui contract, inclusiv legate de realizarea obiectului de activitate.
2. Obligație legală - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale
care îi revine INCDPM Bucureşti.
3. Protejarea intereselor vitale - prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale
ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
4. Interes public - prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte
unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit INCDPM
Bucureşti, dacă este cazul.
5. Interes legitim - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de
INCDPM Bucureşti sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau
drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu
caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

6. Consimţământ - persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Conform Regulamentului,
consimţământul este considerat acordat fie prin intermediul unui document scris sau printr-o acţiune
afirmativă fără echivoc. Consimţământul astfel acordat poate fi retras potrivit prevederilor
Regulamentului.
Temeiul juridic al prelucrării de date cu caracter personal îl constituie următoarele acte
normative:
• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului;
• Hotărârea nr. 1442/2009 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecția Mediului și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia;
• Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea
tehnologică;
• Ordonanța Guvernului 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;
• Evaluarea şi clasificarea în vederea certificării instituţiilor din sistemul naţional de
cercetare-dezvoltare - (HG 1062/2011);
• Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
• Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare;
• Regulament-cadru de organizare și funcționare a INCD-urilor - (HG 637/2003);
• Legea nr. 544/2004 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
• Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 227/2015 (Codul fiscal), cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
• Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
• Ordinul nr. 2169/2018 de aprobare a metodologiei de transmitere a datelor privind
transmiterea veniturilor salariale ale personalului plătit din fonduri publice;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• Legea nr. 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor;
• Ghiduri de finanţare internă/externă ale proiectelor;
• Norme metodologice de aplicare ale legilor.
Categorii de persoane vizate de prelucrările de date cu caracter personal
În funcție de scopul urmărit INCDPM Bucureşti prelucrează datele următoarelor categorii
de persoane:
• angajaţi şi foşti angajaţi ai instituţiei (inclusiv rude sau persoane aflate în întreţinere);
• reprezentanţi mass-media;
• persoane care fac obiectul comunicărilor de presă;
• persoane care fac parte din delegaţii străine;
• persoane care participă la evenimente organizate de INCDPM București
• persoane care au acces în clădire
• reprezentanții (persoane fizice) ai furnizorilor sau prestatorilor de servicii, bunuri sau
lucrări, implicați în mod direct sau indirect în relațiile contractuale cu INCDPM Bucureşti;
• reprezentanții (persoane fizice) ai partenerilor publici și privați ai INCDPM Bucureşti;
• reprezentanții (persoane fizice) ai membrilor de echipă, beneficiari de fonduri naționale și
internaționale implicați în proiecte ale INCDPM Bucureşti.

Categorii de date cu caracter personal
INCDPM Bucureşti prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:
• date conţinute în BI/CI: nume, prenume (inclusiv al membrilor de familie, în anumite
situaţii), CNP, data şi locul naşterii, domiciliul/reşedinţa, data eliberare/expirare act identitate, serie
și nr., pașaport;
• date din actele de stare civilă;
• detalii contact (telefon/fax/e-mail, adresa de domiciliu/reședință, etc.);
• profesie;
• loc de muncă;
• situaţie militară;
• situaţie economică-financiară, date bancare, date privind bunurile deţinute;
• numărul asigurării sociale şi/sau al asigurării de sănătate;
• date privind formarea profesională (diplome, certificate, adeverinţe);
• imagine/foto.
• semnătura
Categoriile de date mai sus-menţionate sunt prelucrate prin raportare la scopul pentru care se
desfăşoară fiecare activitate în parte. De asemenea, în funcţie de modificările legislative, pot fi
prelucrate şi alte tipuri de date personale.
PERIOADA DE STOCARE A DATELOR
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate
cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale INCDPM Bucureşti, cu durata contractuală pentru
furnizori, parteneri, reprezentanţi mass-media, cu termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile
legale în materie, precum și cu perioada derulării programelor naționale și internaționale de
finanțare derulate de INCDPM Bucureşti, respectând cele mai bune practici din acest domeniu, în
conformitate cu scopul pentru care sunt prelucrate.
Înregistrările care cuprind datele cu caracter personal obţinute prin intermediul sistemului de
monitorizare video instalat la INCDPM se menţin pe o perioadă de maximum 30 de zile.
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE d
Conform Regulamnetului general privind protecţia datelor, persoanele fizice beneficiază de
dreptul la acces, rectificare, ștergere sau portabilitate a datelor, restricţionarea prelucrării şi opoziţie.
• Dreptul de a fi informat - reprezintă dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea şi
protejarea datelor cu caracter personal.
• Dreptul de acces (art. 15 din Regulament) reprezintă dreptul de a obţine de la INCDPM
Bucureşti confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate, iar în caz
afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate.
• Dreptul de rectificare (art. 16 din Regulament) - dreptul de a obţine de la INCDPM
Bucureşti, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor dumneavoastră. De asemenea, dreptul de
a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
• Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat” - art. 17 din Regulament) - dreptul
de a obţine de la INCDPM Bucureşti, ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri
nejustificate, pentru unul din următoarele motive:
- datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau
prelucrate;
- persoana își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există nici un
alt temei juridic pentru prelucrare;

- persoana se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce
privește prelucrarea;
- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care
revine INCDPM Bucureşti în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia
se află;
- datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății
informaționale.
• Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18 din Regulament) poate fi exercitat în
următoarele situații:
- când se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să
verifice exactitatea datelor;
- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- INCDPM Bucureşti nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării,
dar persoana le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- persoana vizată se opune prelucrării în conformitate, iar datele sunt restricţionate pentru
intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale INCDPM Bucureşti prevalează
asupra celor ale persoanei.
• Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament) se referă la dreptul de a
primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit şi într-un
format ușor de citit, precum şi dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în
măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.
• Dreptul de opoziție (art. 21 din Regulament) – dreptul persoanei de a se opune, din
motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o
privesc. INCDPM Bucureşti nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în
care demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează
asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei sau că scopul este constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanţă.
• Dreptul de a depune o plângere (art. 77 din Regulament) şi Dreptul de a se adresa
justiţiei (art. 78 din Regulament) reprezintă dreptul de a adresa o plângere Autorităţii Naţionale
de
Supraveghere
a
Prelucrării
Datelor
cu
Caracter
Personal
(ANSPDCP)
http://www.dataprotection.ro), respectiv de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi
garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost
încalcate.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă prin
utilizarea serviciilor poștale la INCDPM, Splaiul Independenţei nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod
poştal 06003 și/sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa dpo@incdpm.ro /
gdpr@incdpm.ro
Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal
puteți obține consultând pagina noastră de internet www.incdpm.ro, secțiunea Protecția datelor cu
caracter personal.
Pentru mai multe informații despre acest subiect, puteți consulta legislația în vigoare
accesând link-ul de mai jos:
https://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

