NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că
prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcţie de
serviciile si prestatiile sociale acordate conform competentelor pe care le detine DGASPC Braila,
astfel:
 Ce date personale prelucrăm?
Datele personale pe care le prelucram sunt datele de identificare, medicale, financiare,
demografice sau alte date personale pe care le colectăm direct de la persoana sau din alte surse
atunci cand persoana devine beneficiar de servicii si/sau prestatii sociale.
 Cum prelucrăm datele personale?
Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor
solicitantului sau beneficiarului dreptului de asistenţa socială (nume/prenume, CNP, domiciliu,
stare sanatate, etc.)
 Care este scopul prelucrării datelor personale ?
Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul indeplinirii atributiilor DGASPC Braila, conform
prevederilor HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare
ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, implicit cu
respectarea celorlalte acte normative in vigoare, in materie, in domeniile:
- protectia copilului;
- protectia familiei;
- protectia persoanelor varstnice;
- protectia persoanelor cu dizabilitati;
- protectia oricaror altor grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala.
 Cu ce instituţii colaborăm pentru prelucrarea datelor personale?
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale;
- Autoritatea Naţională pentru Protectia Copilului si Adoptie;
- Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi;
- Inspectoratul Scolar Judetean Braila;

- Inspectoratul Judetean de Politie Braila;
- Directia pentru evidenta persoanelor şi administrarea bazei de date;
- Primării şi servicii publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ –teritoriale;
- Unitati sanitare;
- Casa Judeteana de Sănătate Braila;
- Compania Naţională "Poşta Română" - S.A;
- Unităţi bancare/ institutii financiare nebancare;
- Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
- Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea
obligaţiilor legale care îi revin operatorului (DGASPC Braila) şi care rezultă din exercitarea
atribuţiilor reglementate prin HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal.

La nivelul DGASPC Braila a fost numita doamna Silvia Sisu, ca persoana responsabila cu protecţia
datelor personale conform deciziei nr. 411/30.05.2018.

Responsabilul pentru Protecţia Datelor poate fi contactat daca există nelamuriri cu privire la
orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe email
dgaspcbraila@gmail.com sau prin transmiterea unei solicitari la sediul nostru din Braila,
str.Ghioceilor nr.8.

Informatiile complete privind prelucrarea datelor personale şi drepturile detaliate de care
beneficiaţi, le veti putea găsi începand cu 30 mai pe website-ul nostru, la adresa
https://www.dgaspcbraila.ro.

