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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL APLICABILĂ LA NIVELUL CENTRULUI JUDEȚEAN 
DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

 
 

1. Scop - definiții relevante în contextul protecției datelor cu caracter personal. 
 

1.1. Scop: Această politică are drept scop informarea unitară a oricărei persoane fizice ale 
cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către CENTRUL JUDEȚEAN DE 
CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT, că datele sale sunt prelucrate cu respectarea tuturor 
principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și că instituția aplică 
măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva 
accesului ilicit sau neautorizat. 

1.2. Definiții: 
În înțelesul Regulamentului nr.679/2016 următorii termeni și expresii se definesc după cum 
urmează: 

a) "date cu caracter personal" = orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate 
fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi 
un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau 
mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, 
economice, culturale sau sociale; 

b) "prelucrare" = orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter 
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 
diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 

c) "restricţionarea prelucrării" = marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a 
limita prelucrarea viitoare a acestora; 

d) "creare de profiluri" = orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal 
care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte 
personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte 
privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, 
interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau 
deplasările acesteia; 

e) "pseudonimizare" = prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât 
acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii 
suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă 
obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea 
respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile; 

f) "sistem de evidenţă a datelor" = orice set structurat de date cu caracter personal accesibile 
conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii 
funcţionale sau geografice; 

g) "operator" = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, 
singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu 
caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul 
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Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi 
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 

h) "persoană împuternicită de operator" = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, 
agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele 
operatorului; 

i) "destinatar" = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism 
căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o 
parte terță. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter 
personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul 
intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice 
respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu 
scopurile prelucrării; 

j) "consimțământ" al persoanei vizate = orice manifestare de voință liberă, specifică, 
informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o 
declaraţie sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să 
fie prelucrate; 

k) "încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" = o încălcare a securităţii care duce, 
în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea 
neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod 
sau la accesul neautorizat la acestea; 

l) "date privind sănătatea" = date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală 
a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie 
informaţii despre starea de sănătate a acesteia; 

m) "reprezentant" = o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de 
către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care 
reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce priveşte obligațiile lor respective 
care le revin în temeiul regulamentului; 

n) "autoritate de supraveghere" = o autoritate publică independentă instituită de un stat 
membru în temeiul articolului 51 din regulament. 

 
2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate 

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT, cu sediul în Slatina, str. Lipscani, nr.33, 
jud.Olt, prin intermediul, serviciilor, birourilor, compartimentelor din cadrul CENTRULUI JUDEȚEAN 
DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT,  colectează și prelucrează date cu caracter personal, prin mijloace 
manuale și/sau automate, destinate identificării corecte a persoanelor vizate, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr.679/2016, după cum urmează: 

- Nume și prenume; 
- Număr de telefon; 
- Cod numeric personal; 
- Dată și loc de naștere; 
- Serie și număr BI/CI; 
- Adresă de domiciliu/reședință; 
- Țara de domiciliu 
- Localitate de domiciliu/reședință 
- Cod poștal; 
- Cetățenia; 
- Semnătura; 
- Adresă de e-mail; 
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- Cazierul judiciar și/sau administrativ; 
- Cont bancar; 
- Curriculum vitae; 
- Fotografii; 
- Adresa IP; 
- Vârsta; 
- Studii; 
- Formare profesională; 
- Profesie; 
- Loc de muncă; 
- Date privind sănătatea; 
- Date privind veniturile salariale; 
- Date privind bunurile deținute; 
- Date privind situația financiară; 
- Date privind imaginea; 
- Date privind vocea; 
- Date referitoare la minori. 

 
3. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate 

3.1. Scopul prelucrării 
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT prelucrează datele cu caracter personal 
furnizate de persoanele vizate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în calitate de 
operator, după cum urmează: 

- în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Centrului Județean de Cultură și Artă Olt ; 
- în vederea încheierii și executării contractelor individuale de muncă ; 
- în baza consimțământului persoanei vizate;  
- în vederea încheierii și executării contractelor cu furnizorii de bunuri/servicii, de execuție 

lucrări etc.; 
- în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurarea securității acestora, precum și a 

securității spațiilor și bunurilor Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.  
 

3.2. În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Centrul 
Județean de Cultură și Artă Olt prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt 
furnizate în mod direct de persoanele vizate, sau indirect de alte persoane fizice sau 
juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

3.3. Dezvăluirea datelor cu caracter personal: Pentru îndeplinirea scopurilor de 
prelucrare, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt poate dezvălui datele cu caracter 
personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată, reprezentanții 
legali sau convenționali ai persoanei vizate, împuterniciți ai Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, 
autoritatea judecătorească, autorități publice centrale, autorități publice locale, alte 
persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt. 

3.4. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal: Datele cu 
caracter personal vor fi prelucrate de Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și stocate 
pe suport de hârtie sau digital, iar perioada de păstrare a acestora este stabilită 
conform Nomenclatorului Arhivistic al documentelor create și deținute de 
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compartimentele Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; perioada de stocare a  
datelor cu caracter personal poate fi stabilită și în funcție de alte criterii. 

3.5. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal: Refuzul persoanei vizate de a 
furniza datele cu caracter personal determină: 

- Clasarea cererilor/sesizărilor; 
- Respingerea dosarelor de înscriere (la etapa de selecție a dosarelor) la concursurile de 

recrutare organizate de Centrul Județean de Cultură și Artă Olt pentru ocuparea 
posturilor vacante; 

- Neeliberarea adeverințelor cu vechimea în muncă, sporul de vechime și alte sporuri cu 
caracter permanent, precum și a oricăror alte adeverințe prevăzute de lege; 

- Refuzul de primire în audiență; 
- Alte consecințe, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

3.6. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate:  Datele cu caracter personal 
pot fi comunicate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, în contextul 
încheierii acordurilor/parteneriatelor între Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și 
parteneri externi. 

 
4. Drepturile persoanelor vizate: 

Conform prevederilor Regulamentului nr.679/2016, persoana vizată are următoarele drepturi: 
4.1 Dreptul de informare și de acces  

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau 
nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la 
următoarele informaţii: 

a) scopurile prelucrării; 
b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau 

urmează să le fie divulgate,  
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu 

caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili 
această perioadă; 

e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter 
personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana 
vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; 

f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; 
g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice 

informaţii disponibile privind sursa acestora; 
h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la 

articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii 
pertinente privind logica utilizată şi privind importanța şi consecințele preconizate ale unei 
astfel de prelucrări pentru persoana vizată. 

       4.2 Dreptul la rectificare 
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 
datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost 
prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal 
care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare. 

4.3 Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") 
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter 
personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu 
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caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele 
motive: 

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 
care au fost colectate sau prelucrate; 

b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera 
(a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există 
motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată 
se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2); 

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care 

revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa 
căruia se află operatorul; 

Cele de mai sus nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei 
obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se 
aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul 
exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul. 
 

4.4 Dreptul la restricţionarea prelucrării 
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în 
care se aplică unul din următoarele cazuri: 

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului 
să verifice exactitatea datelor; 

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, 
solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; 

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanţă;  

sau 
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru 

intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează 
asupra celor ale persoanei vizate. 

 
4.5 Dreptul la portabilitatea datelor 

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a 
furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi 
are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-
au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: 
a)prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al 
articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi 
b)prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 
În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are 
dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde 
acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 
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4.6 Dreptul la opoziţie 
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia 
particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al 
articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe 
baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu 
excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică 
prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că 
scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. 
În caz de opoziție nejustificată, operatorul este îndreptățit să prelucreze în continuare datele cu 
caracter personal. 
Dreptul de opoziție nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea datelor personale în vederea 
exercitării unui interes legitim al operatorului. 

4.7 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) 

 
4.8 Dreptul de a se adresa justiției 

 
           Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute la pct.1-6 după cum urmează: 

- Poate înainta, către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, o cerere scrisă, datată, 
semnată și transmisă prin poștă sau înregistrată la sediul instituției; 

- Poate completa și trimite/înregistra Formularul pentru exercitarea drepturilor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil la secțiunea INTERES 
PUBLIC– Politica de confidențialitate; 

- Poate transmite o cerere pe e-mail la adresa cjcaolt@gmail.com. 
 

4.9 Confidențialitatea datelor cu caracter personal 
  
       Centrul Județean de Cultură și Artă Olt va prelucra datele personale cu respectarea tuturor 
drepturilor persoanelor vizate, precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit sau neautorizat. 
Aceste măsuri pot consta în: limitarea accesului la date, criptarea sau anonimizarea datelor 
personale, stocarea în medii securizate etc. 
Confidențialitatea datelor cu caracter personal și conformarea cu normele legale aplicabile în 
domeniu reprezintă una dintre preocupările principale ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 
urmărindu-se în permanență asigurarea securității datelor și respectarea cerințelor în materie. 
 
                                           MANAGER (DIRECTOR GENERAL), 
                                                        Vivi-Viorel PINTEA 
 
BIROUL  JURIDIC, COMUNICARE                             BIROUL RESURSE UMANE 
    ȘI RELAȚII CU PUBLICUL                                          Șef Birou, 
               Șef Birou,                                                                    Maria PĂUN 
        Sorin Nicolae MAȚ 
                                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                                        Inspector de specialitate   
                                                                                                            Iuliana Dana POPA 
 
 


