PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ministerul Economiei prelucrează date cu caracter personal și se asigură să
protejeze integritatea, confidențialitatea și securitatea acestora, în deplină
concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cunoscut
drept Regulamentul General privind Protecția Datelor(GDPR), în vigoare
începând cu data de 25 mai 2018.
În conformitate cu legislația națională (Legea nr. 190/2018, Legea nr.
506/2004) și europeană (Regulamentul 679/2016), Ministerul Economiei are
obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile
specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
În calitate de operator de date cu caracter personal, Ministerul Economiei,
prin
intermediul
direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor,
prelucrează date în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, în
vederea derulării următoarelor activități: examene de promovare/concursuri
în vederea angajării/evidența dosarelor de personal; organizare/derulare de
evenimente; formulare de acțiuni și reprezentare în instanță; soluționarea
petițiilor; relații publice; acreditări jurnaliști; control și auditare;
angajamente în vederea obținerii accesului la informații clasificate;
încheiere contracte de furnizare bunuri/servicii; declarații de avere și
interese etc.
Ministerul Economiei prelucrează următoarele categorii de date cu caracter
personal: numele și prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal,
numărul și seria cărții de identitate, domiciliul, numărul de telefon, adresa
de corespondență, date financiare etc. Aceste date sunt colectate direct de
la personalul ministerului, de la structurile aflate în subordonare sau în
coordonare ori de la parteneri sau de la cetățeni prin intermediul petițiilor,
solicitărilor, adreselor, informărilor primite la sediu sau prin poșta
electronică/fax.
Ministerul Economiei nu prelucrează date cu caracter personal legate de
originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filosofice sau
privind apartenența sindicală ori referitoare la starea de sănătate, cu
excepția situațiilor în care prelucrarea categoriilor de date sensibile este
absolut necesară, fiind furnizate exclusiv cu consimțământul expres al
persoanei vizate (sau al familiei/reprezentantului legal atunci când persoana
se află în incapacitate fizică sau juridică).
Datele personale sunt stocate și protejate atâta timp cât este necesar pentru
scopurile pentru care sunt prelucrate.

Conform prevederilor legale aplicabile (Regulamentul nr. 679/2016),
persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiază de
dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul
la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la
opoziție. Pentru mai multe detalii, puteți consulta link-ul de mai jos:
http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298
Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 679/2016, la nivelul
Ministerului Economiei a fost numit un responsabil cu protecția datelor cu
caracter personal, care poate fi contactat ori de câte ori există nelamuriri
cu privire la aspecte ce ţin de protecţia datelor personale, prin transmiterea
unei solicitări pe email la adresa dpo@economie.gov.ro sau prin transmiterea
unei solicitări scrise, semnate și datate, prin poștă sau depunere la
Registratura Ministerului Economiei din București, Calea Victoriei nr. 152,
sector 1, cod poștal 010096.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP), în cazurile în care datele cu caracter personal deținute
sunt dezvăluite în mod accidental sau ilegal. ANSPDCP are ca obiectiv
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în
special a dreptului la viaţă intimă şi privată în legătură cu prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept
are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi
personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie
(art. 26)
Datele de contact ale ANSPDCP sunt:
Sediul ANSPDCP - Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti
Telefon: 031.805.92.11
Fax: 031.805.96.02
Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
De asemenea, pentru mai multe informații despre acest subiect puteți
consulta legislația în vigoare, precum și site-urile instituțiilor abilitate, după
cum urmează:
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:3
2016R0679&from=RO - Regulamentul General privind Protecția Datelor
• Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentul (UE) 679/2016
• http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1520
• www.dataprotection.ro – Autoritatea Națională de Supraveghere a
Datelor cu Caracter Personal

https://edps.europa.eu/ - Autoritatea Europeană de Protecție a
Datelor - European Data Protection Supervisor
•

