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Informare privind protecția datelor cu caracter personal 
ale contractanților persoane fizice 

 
 

INCD-INSEMEX PETROȘANI, CUI 2664676, cu sediul în Petroșani, str. G-ral Vasile 
Milea, nr. 32-34, cod 332047, jud. Hunedoara, tel. 0254 541 621 ,0254 541 622 fax 0254 546 
277, website: www.insemex.ro, email: insemex@insemex.ro,   
  
vă informează că a adoptat măsuri concrete pentru a respecta regulile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal în mediul public şi în mediul privat, în conformitate cu REGULAMENTUL 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în 
continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în 
vigoare.   
 

Pentru că sunteți un client/partener/salariat, avem acces la datele dumneavoastră cu 
caracter personal în scop contractual și pentru a vă ține la curent cu diverse comunicări, în 
vederea realizării obiectului de activitate al institutului nostru.  
 

Datele cu caracter personal prelucrate se referă la: numele și prenumele, CNP-ul, seria și 
numărul C.I. / pașaport, adresa de domiciliu, situația familială, adresa de e-mail, numărul de 
telefon, semnatura.   
 

Perioada de păstrare   
Datele dumneavoastră cu caracter personal se păstreză doar pentru perioada de timp 

necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate, conform 
termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de 
legislația aplicabilă. 
 

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal, cu excepția cazului în 
care legea prevede altfel, se referă la: 
  - dreptul de acces – dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm 
datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre 
modul de prelucrare;  

- dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu 
caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;  

- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri 
nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt 
necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic 
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pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei 
obligații legale;  

- dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (I) dvs. contestați 
exactitatea datelor cu caracter personal, (II) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor 
cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (III) nu mai avem nevoie de 
datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 
unui drept în instanță, (IV) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică 
interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal, prevalează asupra 
drepturilor dvs.; 
  - dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem 
motive legitime pentru a prelucra datele dvs., motive care prevalează asupra intereselor, 
drepturilor și libertăților dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță;  

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dvs.de a primi datele cu caracter personal, 
pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta informare, într-un format structurat, 
utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date 
unui alt operator;  

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată,  
inclusiv profilarea - nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter 
personal.   
 

În cazul în care consideraţi că nu au fost respectate drepturile dvs. cu privire la datele cu 
caracter personal, transmiteţi o solicitare scrisă la sediul INCD-INSEMEX  din Petroșani, str.  
G-ral Vasile Milea , nr. 32-34, jud. Hunedoara sau e-mail la: rgdp@insemex.ro.  
 
  

 În România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal ("ANSPDCP") și aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când 
considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.  
  

 Securitatea datelor cu caracter personal – INCD-INSEMEX PETROȘANI va depune 
toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub 
controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii 
accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum 
și a altor riscuri similare.   
  
  În vederea atingerii dezideratului de asigurare a unei reale exercitări a dreptului la 
protecţia datelor cu caracter personal a fiecăruia dintre dumneavoastră, activitatea institutului 
nostru se va subsuma exigenţelor respectării regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal 
în mediul public şi în mediul privat. 
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