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NOTIFICARE 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

 

1. Scopul notificării. Modificări ale documentului  
 

Prezenta notificare are drept scop informarea dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, 

în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”). 

 

Informațiile cuprinse în prezenta NOTIFICARE vor fi actualizate periodic. Ori de câte ori se vor produce modificări, le 

vom afișa pe site-ul organizației – www.siphd.ro și vă vom anunța. 

 

Data ultimei actualizări: mai 2018. 

 

2. Identificare entitate 
 

Suntem Sindicatul Învățământului Preuniversitar Județul Hunedoara (prescurtat, S.I.P. Județul Hunedoara).  

 

În această notificare, „noi/al nostru; organizația”  înseamnă S.I.P. Județul Hunedoara, incluzând aici Casa de Ajutor 

Reciproc a Salariaților din Învățământul Preuniversitar Județul Hunedoara (prescurtat C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul 

Hunedoara), Societatea Comercială SIP TOUR (prescurtat SC SIP Tour) și Centrul de Resurse și Formare „Magister”, 

entități create și administrate de S.I.P. Județul Hunedoara. 

 

În această NOTIFICARE, „terță parte” înseamnă altcineva decât S.I.P. Județul Hunedoara sau dumneavoastră. 

 

3. Contact 

 

S.I.P. Județul Hunedoara are sediul în Deva, strada Gheorghe Barițiu, nr. 2, corp B mansardă (la aceeași adresă 

funcționează și entitățile precizate mai sus). Suntem înregistrați la Judecătoria Deva sub numărul 22/PJ/1992. 

 

S.I.P. Județul Hunedoara poate fi contactat la adresa precedent menționată, prin intermediul telefoniei fixe (0254 

211642, 0254 232350), al telefoniei mobile (după caz), e-mail (sip@siphd.ro), informațiile relevante putând fi 

identificate și pe site-ul organizației (www.siphd.ro).  

 

4. Prelucrarea datelor personale 

 

4.1. S.I.P. Județul Hunedoara colectează și prelucrează date personale ale membrilor de sindicat în următoarele 

scopuri: 

a.  confirmarea statutului de membru al S.I.P. Județul Hunedoara; 

b. posibilitatea de a beneficia de drepturile conferite de calitatea de membru al S.I.P. Județul Hunedoara; 
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c. promovarea/apărarea drepturilor colective și individuale ale membrilor S.I.P. Județul Hunedoara, inclusiv prin 

reprezentarea în instanțele de judecată; 

d. posibilitatea de a beneficia de ajutoare sociale; 

c. posibilitatea de a beneficia de activități de formare (furnizate prin Centrul de Resurse și Formare „Magister”); 

d. posibilitatea de a beneficia de servicii turistice (furnizate prin SIP TOUR Hunedoara); 

e. posibilitatea de a beneficia de servicii de ajutor reciproc (furnizate prin C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara); 

f. posibilitatea de a fi informați, prin diferite medii, în ceea ce privește acțiunile S.I.P. Județul Hunedoara sau orice 

alte aspecte care privesc drepturile sociale, profesionale sau sindicale ale membrilor de sindicat; 

g. posibilitatea implicării/participării în orice alte activități și evenimente organizate de S.I.P. Județul Hunedoara, 

în conformitate cu statutul propriu, în beneficiul membrilor S.I.P. Județul Hunedoara și al organizației; 

h. orice alte situații care presupun o obligație generată de statutul organizației, legală sau contractuală. 

 

4.2.  S.I.P. Județul Hunedoara poate furniza date personale ale membrilor săi, în vederea asigurării realizării 

scopurilor mai sus menționate, către terți (structuri sindicale de nivel superior – federație, confederație; 

parteneri; instituții publice; autorități publice etc.).  

4.3. S.I.P. Județul Hunedoara garantează procesarea, prelucrarea și, după caz, transmiterea datelor personale 

doar în scopurile precizate mai sus, cu respectarea legislației în vigoare și a statutului organizației. În oricare 

alte situații, transmiterea datelor personale se va face doar după obținerea acordului explicit de transmitere 

implicat de respectiva situație.  

 

5. Drepturi personale 

 

Drepturile conferite, ca persoană vizată, de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date sunt: 

a. dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor personale și o copie a datelor procesate (art. 15); 

b. dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (art. 16); 

c. dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele au fost făcute publice, 

transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (art. 17); 

d. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (art. 18); 

e. dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a 

solicita transmiterea acestor date către un alt operator (art. 20); 

f. dreptul de a se opune prelucrării datelor, cu intenția de a înceta prelucrarea (art. 21); 

g. dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe 

consimțământul dumneavoastră, caz în care retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza 

consimțământului acordat înainte de retragere (art. 7); 

h. dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere dacă apreciați că prelucrarea datelor este o 

încălcarea a Regulamentului (art. 77). 
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