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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE  
PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 
 

  

INFORMARE GDPR, REGULAMENT UE 679/2016 

 

Stimate doamnă/domn, 

Vă informăm că în toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începand cu data de 25.05.2018, 

devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub 

acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).  

Ne angajăm să procesăm datele dumneavoastră personale în mod transparent și cu respectarea 

tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. 

DEFINIȚII: 

DATELE CU CARACTER PERSONAL  reprezintă orice informație prin care o persoană fizică devine 

identificabilă, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, 

unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 

culturale sau sociale etc. 

PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL  înseamnă orice operatiune sau set de 

operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter 

personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, 

organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 

dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, 

alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CAROR DATE POT FI PRELUCRATE: orice 

persoană fizică vizată, identificată sau identificabilă, respectiv orice persoană care poate fi identificată 

direct sau indirect, prin referire la unul din elementele de identificare.  

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE sunt următoarele: 

DREPTUL LA INFORMARE - dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor 

cu caracter personal de către operatorul de date cu caracter personal. 

DREPTUL DE ACCES LA DATE - dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea faptului că 

datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către acesta; 

DREPTUL LA RECTIFICARE - dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și 

completarea datelor incomplete; 

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") - dreptul de a obține, în 

măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal; 
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DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII - dreptul de a obține, în măsura în care sunt 

îndeplinite condițiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita 

prelucrarea ulterioară a acestora; 

DREPTUL LA OPOZIȚIE - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime 

legate de situația particulară, ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura 

în care sunt îndeplinite condițiile legale; 

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE - dreptul de a cere și de a obține 

retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin 

mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afectează în mod 

similar, într-o masură semnificativă, persoanele vizate; 

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIȚIEI SAU AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE 

SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - dreptul de a se 

adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 

respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în 

domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

C.P.P.I. Bușteni este o unitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, conform H.G. nr. 

27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu finanțare din venituri proprii.  

C.P.P.I. are sediul în orașul Bușteni, Str. Paltinului nr. 16, iar în structura sa organizatorică funcționează 

și Sucursala București, care își desfășoară activitatea în București, Bd. Timișoara nr. 6, sector 6.  

C.P.P.I. este o instituţie publică cu personalitate juridică, ordonator terțiar de credite, cu atribuţii în 

organizarea de programe/cursuri de formare profesională atât pentru personalul din subordinea 

ministerului cât și pentru terți; gestionarea la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe 

ale persoanelor juridice cu sediul în România - sistem de interes public, unicul sistem non-monetar din 

România în vederea diminuării blocajului financiar; organizarea de activități suport – închirieri săli de 

clasă/conferințe, cazare și servirea mesei. 

CPPI  prelucrează datele cu caracter personal ale: beneficiarilor de servicii specifice CPPI; 

reprezentanților persoanelor juridice cu care colaborează, în temeiul legii, cu bună-credinţă, în scopuri 

legitime, pentru realizarea obiectului principal de activitate; ale colaboratorilor care sprijină și susțin 

derularea activităților specifice îndeplinirii obiectivelor CPPI. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă: 

- utilizarea lor cu ocazia întocmirii formularelor de înscriere/fișelor/contractelor și în timpul ședințelor 

de compensare pentru realizarea  obiectelor de activitate; 

- arhivarea lor împreună cu toate documentele contractuale ce formează dosarul de evidență 

administrativă și  financiar-contabilă și respectiv arhivarea lor  împreună cu toate documentele de 

compensare ce formează dosarul unui circuit de compensare; 

- copierea și transmiterea lor către organele de control ale statului care solicită, în scris, verificarea 

acestora. 

Beneficiarii de servicii specifice CPPI sunt de acord, explicit și fără echivoc, să prezinte în vederea 

întocmirii formularelor/contractelor/facturilor, CI/BI/pașaport, în original (pentru verificare) și în copie 

(pentru anexare la dosar), pentru a se respecta procedura de realizare a operațiunilor de compensare și a 

celor administrative/financiar-contabile, conform prevederilor/cerințelor actelor normative aplicabile. 

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor 

dumneavoastră, inclusiv în eventualitatea în care doriți să vă retrageți acordul cu privire la prelucrarea 
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datelor, puteți să ne contactați la adresa de e-mail officebusteni@cppi.ro, - C.P.P.I. Bușteni, 

office@cppi.ro – Sucursala București. 

Beneficiarii serviciilor specifice CPPI înţeleg și sunt de acord că manifestarea dreptului lor de opoziţie 

este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciilor de către instituția noastră, conform cerințelor actelor 

normative aplicabile. 
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