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Proiectul TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea 

comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, 

 cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765 

 

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

Dorim sa va informam că Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor 
date (GDPR) a intrat în vigoare, în mod unitar, în toate statele Uniunii Europene, începând 
cu data de 25 mai 2018.  

In conformitate cu prevederile art. 13 Informare și acces la date cu caracter personal, dorim 
să vă informăm care este scopul pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale și 
care sunt drepturile dumneavoastră referitoare la protecția datelor, cu caracter personal. 

Prelucrarea datelor 

Pentru asigurarea implementării proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și 
educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod 
SIPOCA 454/ cod MySMIS 2014+ 118765, cofinanțat din Fondul Social European, prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Consiliul Superior al 
Magistraturii va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum: nume, 
prenume, date de contact (e-mail, telefon) pentru participarea la sesiunea de diseminare 
a Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii 
juridice, în special avocați, organizat în data de 27 noiembrie 2020, platforma 
GoogleMeet, conform cerințelor prevăzute în  legislație, menționând faptul că nu prelucram 
aceste date în niciun alt scop în afară de cel menționat. De asemenea, vă informăm că, prin 
activarea camerei video și/sau a microfonului de pe echipamentele electronice proprii, în 
timpul derulării webinarelor, participanții consimt la prelucrarea vocii și/sau imaginilor 
înregistrate pe parcursul acțiunii de formare, în modalitățile pe care le presupune 
operațiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal, în accepțiunea art. 4 pct. 2 din 
Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
 
De asemenea dorim să vă comunicăm că aceste date vor fi prelucrate de către Consiliul 
Superior al Magistraturii, conform scopului menționat mai sus și în conformitate cu legislația 
în vigoare. 

Menționăm faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate către alte 
autorități publice, în conformitate cu prevederile legale. 

Dorim să vă informăm că instituţia noastră nu transferă aceste date către nici un alt stat din 
Uniunea Europeana sau către un stat terț, decât în situațiile expres prevăzute de către lege.  

De asemenea, puteți apela la “dreptul de a fi uitat”, adică dreptul de a șterge datele 
dumneavoastră, înștiințându-ne cu 30 de zile înainte de a expira termenul legal de retenție.  

Totodată, datele dumneavoastră vor fi stocate în baza noastră de date, conform legislației 
în vigoare. 
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Conform Regulamentului general privind protecția datelor, nr. 679/2016, beneficiați de 
următoare drepturi, în coroborare cu prevederile legislației în vigoare: 

 Dreptul de acces la date înseamnă că aveți dreptul de a solicita și de a primi un 
răspuns referitor la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter 
personal. În situația în care răspunsul este afirmativ, aveți dreptul să primiți acces 
la datele respective precum și la informații privind modalitatea în care sunt 
prelucrate datele. 
 

 Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de 
a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în 
cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru 
prelucrare. 

 
 Dreptul la restricționare înseamnă că aveți dreptul de a solicita restricționarea 

modului în care vă sunt prelucrate datele personale. Odată restricționate aceste 
date, pot fi prelucrate doar cu consimțământul dumneavoastră. 

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

într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De 
asemenea aveți dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă 
acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

 
 Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale 

atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește 
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, 
aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment. 

 
 Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor 

cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la 
care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește 
imposibil sau presupune eforturi disproporționate. 

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate prin transmiterea unei notificări în acest sens la 
sediul nostru din: București, Calea Plevnei, nr.141B, Sector 6, cod poștal 060011, telefon: 
021 311 69 26/interior 2030, email: dcp@csm1909.ro . 

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
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