
 

 

 

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 ÎN CADRUL PROIECTULUI 

PRIVIND ACORDAREA ”DIPLOMEI DE ONOARE„ ȘI A PREMIILOR PENTRU 

CUPLURILE CARE ÎȘI ANIVERSEAZĂ CĂSĂTORIA  

 

 

(1) Centrul pentru Seniori al Municipiului București în calitate de operator de date cu 

caracter personal se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe întreaga perioadă de 

desfășurare a Proiectului acordarea ”diplomei de onoare„ și a premiilor pentru 

cuplurile care își aniversează căsătoria şi ulterior, în conformitate cu prevederile 

legale aplicabile. 

 

(2) Centrul pentru Seniori al Municipiului București se angajează să păstreze 

confidenţialitatea datelor personale ale beneficiarilor (persoanelor vizate) şi să le 

utilizeze conform prevederilor Regulamentului şi legislaţiei în vigoare.  

 

(3) Datele personale colectate constau în următoarele: 

- nume și prenumele, numărul de telefon, adresa de email, semnătura, adresa de 

domiciliu/reședință, date de identificare CI/BI – CNP, serie, număr, dată eliberare, 

entitate emitentă, alte date de identificare cuprinse în cadrul CI/ act de identitate/, 

date certificat de căsătorie, date soț/soție/, numele de familie anterior căsătoriei, 

date privind părinții,  informații comunicate privind anii de căsătorie, date privind 

obținerea de premii / ajutoare financiare pentru acest proiect, date aferente 

extrasului de cont bancar/ date de referință bancare și/sau orice date comunicate în 

vederea înscrierii în cadrul Proiectului. 

(4) Scopurile prelucrărilor datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter 

personal va fi realizată de către Operator în vederea organizării și desfășurării 
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Proiectului acordarea ”diplomei de onoare„ și a premiilor pentru cuplurile care își 

aniversează căsătoria în conformitate cu obiectul de activitate al Centrului pentru 

Seniori al Municipiului București, precum și în conformitate cu Regulamentul 

Proiectului.  

 

(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza în următoarele scopuri: 

i. procesarea cererilor de înscriere/participare în cadrul Proiectului acordarea 

”diplomei de onoare„ și a premiilor pentru cuplurile care își aniversează 

căsătoria 

ii. verificarea îndeplinirii cerințelor de selecție/înscriere conform Regulamentului 

Proiectului; 

iii.  activitățile de prelucrare în legătură cu orice pretenție, solicitare, comunicare 

adresată de către persoanele vizate către Centrul pentru Seniori al Municipiului 

București; cât și de către Centrul pentru Seniori al Municipiului București către 

persoanele vizate atât în procesul de selecție/înscriere/participare cât și în 

perioada derulării efective a acțiunilor Proiectului; 

iv. gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, inclusiv organizatorice 

și/sau de raportare către ordonatorul principal de credite – Primăria Muncipiului 

București și/sau către orice alte entități publice partenere; 

v. întocmirea de situații, raportări, baze de date și documente necesare desfășurării 

activităților ce formează obiectul de activitate al Operatorului, inclusiv,dar fără a 

se limita la procedurile legale de evidență a modului de cheltuire a fondurilor 

bugetare, derulării raporturilor contractuale asumate cu contractanții/împuterniciți 

ai Operatorului; 

vi. îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale asumate de către Centrul pentru 

Seniori al Municipiului București pentru desfășurarea acțiunilor ce formează 

obiectul Proiectului  prin raportare la obiectul de activitate al Operatorului; 



 

 

vii. cooperarea cu instituțiile/ autoritățile publice implicate în derularea 

programelor/proiectelor  desfășurate de către Centrul pentru Seniori al 

Municipiului București în conformitate cu obiectul de activitate. 

viii. datele constând în nume, prenume, adresa de domiciliu, vârsta, adresa de 

email pot fi prelucrate în situația în care persoana vizată și-a manifestat în mod 

expres acordul pentru activități de publicitate, informare, comunicare 

activități ulterioare desfășurate de către Centrul pentru Seniori al 

Municipiului București, precum și pentru realizarea ulterioară de sondaje 

statistice (selectarea în mod aleatoriu a unui eşantion şi administrarea unui 

chestionar de feedback, inclusiv telefonic privind Proiectele desfășurate). 

 

(6) Temeiul legal al prelucrării. Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate de 

către Centrul pentru Seniori al Municipiului București, după caz, pe bază: 

 a)necesității de executare a obiectului Proiectului constând în acordarea diplomei de 

onoare și a premiului conform prevederilor  Regulamentului, pentru scopurile scopurile 

indicate la punctele i-iv, de mai sus;  

b) necesitatea îndeplinirii obligațiilor legale care îi revine Centrului pentru Seniori al 

Municipiului București, în scopurile indicate la punctele iii-viii, de mai sus;  

c) intereselor legitime, mai precis interesul Centrului pentru Seniori al Municipiului 

București de a organiza și susține proiecte/ acțiuni în conformitate cu obiectul de 

activitate; 

 

(7) Înscrierea în Proiect este voluntară și are ca temei legal aducerea la îndeplinire a 

prevederilor Regulamentului acordarea ”diplomei de onoare„ și a premiilor pentru 

cuplurile care își aniversează căsătoria, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 2889/22.06.2018.  

 

(8) Prin semnarea și depunerea/transmiterea cererii pentru acordarea diplomei de onoare și 

plata unui premiu pentru aniversarea căsătoriei, precum și a documentelor solicitate, 



 

 

persoana vizată este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Centrul 

pentru Seniori al Municipiului București în conformitate cu Regulamentul Proiectului.  

 

(9)  Copiile documentelor solicitate, precum a actului de identitate și a certificatului de 

căsătorie, precum și împuterniciri și/sau procuri solicitate conform Regulamentului sunt 

necesare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru acordarea diplomei de 

onoare și plata unui premiu pentru aniversarea căsătoriei, precum și pentru orice 

alte verificări ulterioare ale autorităților competente, având în vedere angajarea de 

fonduri bugetare pentru derularea Proiectului. 

 

(10)Centrul pentru Seniori al Municipiului București va prelucra datele dumneavoastră 

personale pe întreaga durată a Proiectului, precum și pentru o durată ce derivă din 

obligațiile legale în domeniul financiar- contabil privind justificarea plăților efectuate 

din fonduri publice.  

 

(11)Centrul pentru Seniori al Municipiului București va dezvălui datele dumneavoastră 

personale către operatori economici în calitate de persoane împuternicite, care vor 

presta servicii suport în vederea îndeplinirii obiectului asumat prin Regulamentul 

Proiectului. În această situație, Centrul pentru Seniori al Municipiului București se va 

asigura de respectarea prevederilor legale aplicabile în cazul raporturilor contractuale 

operator – persoană împuternicită.  

(12)Centrul pentru Seniori al Municipiului București poate dezvălui datele cu caracter 

personal furnizate de beneficiari către autorități publice, pentru îndeplinirea obligațiilor 

legale sau contractuale asumate de către acesta, precum și pentru susținerea, dezvoltarea, 

desfășurarea, evaluarea Proiectului sau la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în 

cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni. 

 

(13)În principiu, Centrul pentru Seniori al Municipiului București nu realizează transferuri 

de date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În cazul în care va 



 

 

avea loc un astfel de transfer, Centrul pentru Seniori al Municipiului București se va 

asigura că  informațiile vor fi transferate în conformitate cu prevederile aplicabile în 

materie de protecție a datelor.  

 

(14)Centrul pentru Seniori al Municipiului București va depune toate eforturile pentru a 

proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul său, prin stabilirea 

unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, 

divulgării, copierii, modificării sau amplasării/depozitării neautorizate, precum si a altor 

riscuri similare.  

 

(15)Toate documentele prezentate de către persoanele vizate pentru înscrierea în cadrul 

Proiectului (act de identitate, certificat de căsătorie, procuri/împuterniciri), precum și 

orice alte documente care conțin date cu caracter personal sunt tratate ca reprezentând 

informații confidențiale, fiind aplicate măsurile tehnice și organizatorice implementate 

la nivelul Centrului pentru Seniori al Municipiului București.  

 

(16)În temeiul dispozițiilor legale, persoanele vizate au garantate urmatoarele drepturi în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal: 

 Dreptul de acces -  dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea 

Centrului pentru Seniori al Municipiului București dacă prelucrăm datele cu 

caracter personal care privesc persoana, în caz afirmativ, acces la datele 

respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate. 

 Dreptul la portabilitatea datelor  - dreptul de a primi datele personale într-un 

format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca 

aceste date să fie transmise direct altui operator (operator de date cu caracter 

persona/ persoană împuternicită), daca acest lucru este fezabil și rezonabil din 

punct de vedere tehnic.  

 Dreptul la opoziție - dreptul de a se opune prelucrării datelor personale. În 

situația în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează 



 

 

intereselor și drepturilor garantate prin acest drept ori există un interes public ori 

scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, acest drept nu poate 

fi exercitat în mod neîngrădit. 

 Dreptul la rectificare  - dreptul la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a 

datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt 

actuale. 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. 

 Dreptul la ștergerea datelor ("de a fi uitat") - dreptul de a solicita  ștergerea 

datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică 

unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea 

scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea 

consimțământului și inexistența unui alt temei juridic pentru prelucrare;  

 Dreptul la restricționarea prelucrării - poate fi exercitat de către persoanele 

vizate, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute 

ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. Restricționarea 

pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea 

corectitudinii datelor; retricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și 

neutilizarea viitoare. 

 Dreptul de a nu fi evaluat exclusiv pe baza prelucrării automate - Persoana 

vizată are dreptul de a nu fi supusă unei decizii care o afectează într-o măsură 

semnificativă, bazată exclusiv pe o prelucrare automată, fără intervenție umană. 

De asemenea, persoana vizată va fi informată cu privire la rațiunea acestor 

procese decizionale automatizate sau de creare a profilurilor, cu privire la 

semnificația și consecințele acestora, și trebuie să i se ofere dreptul să solicite 

intervenția din partea unei persoane fizice, să își exprime punctul ei de vedere și 

să poată contesta decizia.  

 Dreptul de a formula o plângere în fața autorităților competente - Persoana 

vizată are dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere a 



 

 

prelucrării (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal Bucuresti sector 1, Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 

adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau la numărul de telefon 

+40.318.059.211.) ori în fața instanțelor competente. 

 

(17)Exclusiv pentru exercitarea drepturilor anterior indicate, persoanele vizate se pot adresa 

cu o cerere scrisă, datată și semnată către Centrul pentru Seniori al Municipiului 

București, la adresa Str. Drumul Taberei, nr. 18(incinta Complexului Orizont), cod 

poștal 061385, sector 6, București sau la adresa de email dpo@cs-mb.ro. În cererea 

formulată, persoana vizată va indica și modalitatea în care doreşte ca informaţiile să îi 

fie comunicate, respectiv o anumită adresă sau prin intermediul poștei electronice.   

 

(18)Responsabilul cu protecția datelor. În cadrul operatorului, Centrul pentru Seniori al 

Municipiului București, responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat în scris la 

adresa de email dpo@cs-mb.ro. 

(19)În situația în care persoana vizată dorește să adreseze întrebări și/sau să formuleze 

sesizări și/sau dorește exercitarea drepturilor privind protecția datelor în calitate de 

persoană vizată, este recomandată contactarea Responsabilului cu protecția datelor, 

folosind datele de contact indicate mai sus.  

 

(20)În vederea identificării corespunzătoare, este posibil ca pentru a se realiza identificarea 

în mod corespunzător în vederea răspunderii la solicitare, este posibil să fie solicitate 

documente sau informații suplimentare. Toate solicitările vor fi soluționate cu 

promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă, și în mod gratuit. Informațiile vor 

fi transmise  în urma unei cereri referitoare la drepturile persoanei vizate, fără întârzieri 

nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legii, 

această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se 

seama de complexitatea și numărul cererilor. În situația în care se impune prelungirea 

termenului de răspuns, urmează a fi transmisă o comunicare de informare în acest sens.  



 

 

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt 

furnizate în format electronic acolo unde este posibil. 

 

(21)Prin depunerea Cererii pentru acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu 

pentru aniversarea căsătoriei, solicitanții în calitate de persoane vizate, declară expres 

că au citit, au înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile prelucrării datelor lor 

personale de către Centrul pentru Seniori al Municipiului București. Pentru 

respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter 

personal, precum și ori de câte ori va considera necesar, Centrul pentru Seniori al 

Municipiului București va actualiza și va completa Regulamentul privind implementarea 

Proiectului acordarea ”diplomei de onoare„ și a premiilor pentru cuplurile care își 

aniversează căsătoria  .  

 

 


