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NOTĂ DE INFORMARE
Asociația „Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului - GRADO”, cu sediul în
București, str. Cupolei, nr. 5, bl. 2B, sc B, ap. 55, sector 6 este operator de date cu caracter personal în
baza Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulatie a acestor date și a fost înregistrată în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter
personal sub numerele:
1.

Nr. 34104 – DERULARE PROIECTE POSDRU

2.

Nr. 18085 - SELECȚIE ȘI PLASARE FORȚĂ DE MUNCĂ

Asociația prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace manuale, destinate
sistemului de evidență a utilizării datelor cu caracter personal, cu scopurile menționate mai sus.
Nu sunteţi obligat să ne furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal. Aceste date sunt
necesare pentru a beneficia de serviciile enunțate mai sus și oferite de către Asociația GRADO, în
conformitate cu Statutul și proiectele asociației.
Refuzul dvs. determină limitarea serviciilor pe care asociația GRADO vi le poate furniza și de care
puteți beneficia.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai
următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, imputernicitul operatorului,
partenerii contractuali ai operatorului, angajatorul/potențialul angajator al persoanei vizate, agenții de
selecție și plasare a forței de muncă.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor
personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi
adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul asociatie GRADO, str. Cupolei , nr. 5, bl. 2B, sc B,
ap. 55, sector 6, Bucuresti, e-mail: office@grado.org.ro.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

