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Notă detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal 

Protecția datelor cu caracter personal este o prioritate pentru noi! Vă rugăm să citiți cu atenție această informare 

importantă pentru dumneavoastră. În conținutul acesteia vă prezentăm cum și ce fel de date cu caracter personal colectăm, 

de ce le colectăm și cui le transmitem. 

1. Cine este operatorul de date? Serviciului Public de Administrare a "Centrului  Regional  de Competențe  și  

Dezvoltare a Furnizorilor  în  Sectorul  Automotive" - CERC, înființat prin Hotărârea nr.188/10.05.2016 a Consiliului 

Local al Municipiului Timișoara.  

2. Ce date cu caracter personal colectăm? SPA a CERC colectează și procesează, după caz, diferite tipuri de date cu 

caracter personal despre dumneavoastră: numele și prenumele; adresa de domiciliu și/sau de corespondență; codul 

numeric personal (CNP-ul); numărul de telefon; adresa de e-mail; datele despre angajator; datele privind actul de 

identitate. 

3. Cum obținem și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal? Vom colecta și vom folosi datele 

dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai jos și/sau pentru a ne conforma 

obligațiilor legale și/sau contractuale (situație în care nu este necesar consimțământul dumneavoastră, întrucât legislația 

privind protecția datelor nu ne obligă să obținem acordul expres) sau în baza consimțământului (dar numai în situația în 

care este necesar consimțământul dumneavoastră) astfel: 

Scop Este necesar consimțământul 

dumneavoastră?  

Accesul în clăd ire nu 

Participarea la expoziții, simpozioane găzduite de CERC  nu 

Participarea la cursurile Academiei de Training  nu 

Utilizarea utilajelor aparținând Secției Prototipare  nu 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre 

următoarele condiții: 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, prelucrarea este necesară în 

vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei 

sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, 

prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de parte terță, cu excepția cazului în care 

prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu 

caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. 

De asemenea, vom procesa datele cu caracter personal pe care le primim despre dumneavoastră din alte părți: surse 

publice (de exemplu: din presă), autorități publice ( Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, Casa Națională 

de Pensii Publice - CNPP, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - DEPABD, instanțe de 

judecată, organe de poliție), angajatori, reprezentanți legali. În cazul situațiilor menționate mai sus în care am indicat că 



              RROOMMÂÂNNIIAA  

              JJUUDDEEŢŢUULL  TTIIMMIIŞŞ  

              MMUUNNIICCIIPPIIUULL  TTIIMMIIŞŞOOAARRAA  

  

  

  

  

Pagina 2 din 3 
 

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A "CENTRULUI  REGIONAL  DE COMPETENȚE  ȘI  DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN  

SECTORUL  AUTOMOTIVE"- CERC STR. PAUL MORAND 15, TIMIȘOARA, 300538;   FAX: +40 356 007 578;  TEL: +40 356 007 543;   

 WWW.CERCTM.RO                           OFFICE@CERCTM.RO 

nu este necesar consimțământul dumneavoastră vă vom procesa datele cu caracter personal pentru a ne conforma 

obligațiilor legale și/sau contractuale (descrise mai sus) și/sau pe baza intereselor noastre legitime (precum imbunatatirea 

serviciilor noastre, marketing direct privind serviciile noastre). Vom avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter 

personal dacă doriți să achiziționați produsele și serviciile noastre. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date este posibil să 

nu vă putem furniza produsele și serviciile pe care le solicitați sau de care ați putea fi interesați.  

4. Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal? Ne vom asigura că datele dumneavoastră cu 

caracter personal sunt procesate în legătură cu scopurile menționate mai sus. În scopurile de mai sus, putem dezvălui o 

parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele terțe părți care acționează ca operatori de date cu 

caracter personal: autorități publice (precum: Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, Casa Națională de 

Pensii Publice - CNPP, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – DEPABD, instanțe de 

judecată, organe de poliție), angajatori, reprezentanți legali. În scopurile de mai sus, putem transmite, de asemenea, datele 

dumneavoastră cu caracter personal următoarelor părți care acționează conform instrucțiunilor noastre în calitate de 

ordonatori de credit sau colaboratori: Primăria Municipiului Timișoara, ADR Vest. Nu în ultimul rând, este posibil să 

transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în îndeplinirea oricăror obligații legale, inclusiv către autoritățile 

competente, dacă faceți o plângere cu privire la produsul sau serviciul pe care vi l-am furnizat. 

5. Unde vor fi procesate datele dumneavoastră cu caracter personal? Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt 

prelucrate în interiorul Spațiului Economic European (SEE) de către părțile menționate în secțiunea 4, în conformitate cu 

legile și regulamentele aplicabile privind protecția datelor.  Puteți afla pe ce fel de garanții se bazează aceste transferuri 

(de exemplu clauzele contractuale standard) contactându-ne prin modalitățile menționate în secțiunea 9. Nu vom 

dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal părților care nu sunt autorizate să le proceseze. 

6. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal? În măsura în care este permis de 

legislația aplicabilă, aveți dreptul de: 

• a vă accesa datele cu caracter personal păstrate în legătură cu dumneavoastră și de a afla sursa datelor, scopurile și 

durata prelucrării, detaliile despre operatorul de date cu caracter personal, despre împuterniciții acestuia și terțele părți 

cărora le sunt dezvăluite aceste date (dreptul de acces); 

• a vă actualiza sau corecta datele cu caracter personal, astfel încât acestea să fie întotdeauna exacte (dreptul la 

rectificare); 

• a vă șterge datele cu caracter personal din înregistrările noastre, în anumite situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt 

necesare în scopurile descrise mai sus (dreptul la ștergerea datelor - „dreptul de a fi uitat”); 

• a vă restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite situații, de exemplu în cazul în care ați contestat 

exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea 

acestora (dreptul la restricționarea prelucrării); 

• a vă obține datele cu caracter personal într-un format electronic prelucrabil/editabil pentru dumneavoastră sau pentru 

noul dumneavoastră operator de date cu caracter personal pe care l-ați ales  - (dreptul la portabilitatea datelor); 

• a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, dacă nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește 

prelucrarea (dreptul la opoziție); 
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• a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte 

juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (dreptul de a nu face obiectul unei 

decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri);  

Puteți exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la contactele menționate în 

secțiunea 9, precizând numele și prenumele, o adresă la care să vă transmitem răspunsul (poate fi și o adresă electronică), 

date suplimentare pentru identificarea dumneavoastră, după caz, și obiectul cererii 

7. Cum puteți obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal? În măsura în care este permis de 

legislația aplicabilă, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și să ne comunicați 

în scris să nu le mai prelucrăm . Odată transmisă o astfel de solicitare, nu vom mai procesa datele dumneavoastră cu 

caracter personal, cu excepția situațiilor în care acest lucru este permis sau impus de legile și reglementările aplicabile. 

Puteți exercita acest drept în același mod ca pentru celelalte drepturi descrise în secțiunea 6. 

 8. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? În vederea realizării scopurilor sus-menționate, 

datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre SPA a CERC pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea 

acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în 

materia arhivării. 

 9. Cum ne puteți contacta? Dacă aveți orice întrebări despre modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter 

personal, vă rugăm să transmiteți o solicitare scrisă în atenția Responsabilului cu protecția datelor astfel:  

• La sediul SPA a CERC aflat în Timișoara, str. Paul Morand nr.15, cod poștal 300538, jud. Timiș 

• prin poștă la adresa mai sus menționată  

 • prin fax: + 40 356 007578  

 • prin e-mail: dataprotection@cerctm.ro sau pe site: www.cerctm.ro;  

Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați  A.N.S.P.D.C.P,  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 

010336, București, Romania, anspdcp@dataprotection.ro. 

10. Cum se actualizează Nota detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal? Vă informăm că revizuim în 

mod periodic aceasta Notă. Ne vom asigura mereu că, pe pagina noastră de internet www.cerctm.ro, în secțiunea Protecția 

datelor, este disponibilă ultima versiune și vă vom anunța, prin intermediul ziarelor și/sau al internetului, când apare o 

schimbare importantă care v-ar putea afecta. Prezenta notă va intra în vigoare la data de 25.05.2018 
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