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Popescu Mihai Ioan, Pre edinteș

Asocia ia GRADOț

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE GRADO

1. Conform cerintelor  Legii  nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor  cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, GRADO
are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate in acest
document, datele personale pe care ni le furnizati.

2. Scopul colectarii datelor este:

– informarea beneficiarilor privind serviciul social oferit,
– evaluarea situatiei sociale a beneficiarului in vederea stabilirii unui plan de servicii si a facilitarii

relatiei cu alte servicii sociale din comunitate,
– cresterea calitatii serviciilor sociale pe care le oferim,
– efectuarea diverselor analize si raportări privind modul de func ionare aț  serviciului social.

3. Prin completarea datelor in formularul de inscriere in proiect, beneficiarul declara si accepta ca
datele sale personale sa fie incluse in baza de date a GRADO si isi da acordul expres si neechivoc
ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus la
punctul 2.

4. Prin citirea prezentului document ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile
prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie,
dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei
in  caz  de  incalcare  a  drepturilor  garantate  de  Legea  677/2001 pentru  protectia  persoanelor  cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: str. Cupolei nr. 5, bl. 2B, sc. B,
ap. 55, Bucuresti,  Sector 6, in atentia GRADO, va puteti exercita dreptul  de interventie asupra
datelor, dupa caz:



– Rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;

– Transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru
protectia  persoanelor  cu privire  la  prelucrarea datelor cu caracter  personal si  libera  circulatie  a
acestor date;

– Notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste
imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6. De asemenea, GRADO poate furniza datele cu caracter personal ale beneficiarului altor cu care
se afla in relatii de parteneriat, dar numai in scopurile mentionate la punctul 2. si numai in temeiul
unui  angajament  de  confidentialitate  din  partea  acestor  organizatii  sau  institutii,  prin  care
garanteaza ca datele sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face
conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii sociale, furnizorilor de
servicii de ocupare a fortei de munca, organizatiilor implicate in protectia drepturilor omului sau
sprijinirea integrarii sociale a grupurilor vulnerabile.

7. Informatiile cu caracter personal ale beneficiarului pot fi furnizate si catre Parchetul General,
Politie,  instantele  judecatoresti  si  altor  organe  abilitate  ale  statului,  in  baza  si  in  limitele
prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

8.  În  cazul în care  sunte i  beneficiar, vom prelucra  datele dumneavoastră  pe întreaga  durată aț
raporturilor contractuale i ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcinaș  GRADO. Este
posibil ca, în urma solicitării de tergere a datelor,ș  GRADO să anonimizeze aceste date (lipsindu-le
astfel de caracterul personal) i să continue în aceste condi ii prelucrarea pentru scopuri statisticeș ț .
9.  În urma semnării acordului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, beneficiarii  pot 
renun a la acest acord prin formularea unei cereri,  în orice moment, ceea ce duce la retragerea din ț
program i la tergerea datelor  (,,dreptul de a fi uitat”).ș ș

Pentru orice întrebări  suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt
prelucrate i pentru a vă exercita drepturile men ionate mai sus, vă rugăm să vă adresa i la adresaș ț ț
de email: office@grado.org.ro, sau in scris, sau personal la adresa: str. Cupolei nr. 5, bl. 2B, sc. B,
ap. 55, Bucuresti, Sector 6

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul   ...…………………………………………………...........................................,
fiul  lui  ……....................................……….,  i  al  ………….....…...........………….……..,  avândș
ultima  locuin ă/  domiciliul  în  ...........................................ț
…………………………………………………….,  posesor  CI/BI/CPI  Seria  …..  .  Nr.  ……....
…….....,  având  CNP...............................................................,  imi  exprim  consim ământul  iț ș
acordul,  în conformitate cu Art. 5 al. 1 din Legea nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cuț
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestora si cu ș ț Regulamentul
(UE)  2016/679  al  Parlamentului  European  i  al  Consiliului  din  27  aprilie  2016  privindș
protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal iț ș ș
privind libera  circula ie  a  acestor  dateț ,  privind  prelucrarea  (colectarea,  stocarea,  înscrierea,
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înregistrarea, transferul, transmiterea .a.) de către personalul desemnat de Grupul Român pentruș
Apărarea Drepturilor Omului – GRADO, în calitate de operator de date personale, a datelor mele
personale, precum i cu privire la furnizarea, primirea i transferul acestor date i al altor informa iiș ș ș ț
din orice sursă, inclusiv dosarul de penitenciar, ce au sau pot avea legătură cu evaluarea socială
necesară  desfă urării  programului  ș Rămâi  liber  -  Reintegrarea  socială a persoanelor  lipsite  de
libertate, program în care sunt înscris ca beneficiar.

Semnătura

NOTĂ

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Asociatia GRADO , nregistratǎ ca operator de date cuȋ
caracter personal sub nr. 18085 în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul implementării activităţilor
specifice proiectului ,,Rămâi liber- Reintegrarea socială a persoanelor lipsite de libertate”.

ÎNTOCMIT

Silviu Dumitru, Asistent social

3


