
1 / 2 

 

 
RO 16976481      J08/2737/2004 

Str. Fabricii, nr. 11, Codlea, jud. Brașov 
Telefon: 0268/506342,    Fax: 0268/506344 

Email: contact@serviciimagura.ro 
 

  ANEXA 3 

INFORMARE  

privind Drepturile Persoanelor Vizate 

 

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, persoanele vizate beneficiază de 

următoarele drepturi:  

 

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare 

efectuate de către „Servicii de Gospodărire Măgura Codlei“ SRL Codlea (denumită în 

continuare SGMC), conform celor descrise în prezentul document. SGMC va prelucra datele cu 

caracter personal pe durata îndeplinirii activităților, precum și ulterior în vederea conformării cu 

obligațiile legale aplicabile, inclusiv cu dispozițiile referitoare la arhivare. Regula generală1 este 

că datele dumneavoastră vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, de la data încheierii exercițiului 

financiar aferent anului în care s-au efectuat plățile serviciilor medicale;  

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul să obțineți o confirmare din partea SGMC că 

prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele 

respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate; 

• dreptul la rectificare, se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu 

caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete;  

• dreptul la ștergerea datelor (sau „dreptul de a fi uitat”), se referă la dreptul de a solicita să 

fie șterse datele dumneavoastră cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care 

se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea 

scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; este retras consimțământul și nu există 

alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrăriii și nu există motive legitime care să 

prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea legii; datele cu 

caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a SGMC; datele cu 

caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale; 

 
1 ORDINUL Ministerului Finanţelor Publice  nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile - ANEXA 1 

NORME GENERALE de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile  pct.38 din capitolul C. Păstrarea şi arhivarea 
registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiar-contabile  
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• dreptul la restricționarea prelucrării, poate fi exercitat în cazul în care contestați 

exactitatea datelor, pe o perioadă care să permită verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea 

este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, cerând în 

schimb restricționarea; în cazul în care instituției nu îi mai sunt necesare datele cu caracter 

personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru realizarea sau constatarea 

unui drept în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se 

verifică dacă drepturile legitime ale SGMC prevalează asupra celor ce vă aparțin dumneavoastră; 

• dreptul la portabilitatea datelor, se referă la dreptul de a primi de la SGMC datele 

personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi ușor de citit, precum și 

dreptul ca aceste date să fie transmise de către SGMC către alt operator de date, în măsura în 

care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege(acest drept se aplică doar în cazul în care datele 

cu caracter personal au fost transmise în baza consimțământului dumneavoastră conform art.6  

alin.(1) lit.a) și art.9 alin.(2) lit.a) din GDPR sau în scopul încheierii și/sau al executării unui 

contract conform art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR); 

• dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune, pentru motive temeinice, la 

prelucrarea pe viitor a datelor atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei 

sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al SGMC. 

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, există dreptul de a vă opune în orice 

moment;  

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi 

subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate (în acest context, 

persoanele vizate având dreptul de a obține intervenția umană din partea SGMC, să își exprime 

punctul de vedere și să conteste respectiva decizie); (pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți 

adresa direct Responsabilului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de email 

contact@serviciimagura.ro sau puteți depune o cerere scrisă, datată și semnată la registratura 

SGMC); 

• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care se consideră necesar. 
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