
 

   

INFORMARE  

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 prelucrează date cu caracter personal 

în vederea îndeplinirii atribuţiilor legale, a unor operaţiuni şi scopuri legitime legate în principal de 

administrarea, realizarea, urmărirea, evaluarea, încadrarea, dezvoltarea, îmbunătăţirea, serviciilor specifice 

derulării activităţii noastre, dar şi în vederea informării beneficiarilor referitoare la acestea, cât şi a 

menţinerii evidenţelor legate de activităţile desfăşurate de noi – servicii condiţionate de furnizarea datelor 

personale. 

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate şi prelucrate numai în măsura permisă prin GDPR – 

Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi cu respectarea drepturilor beneficiarilor. 

Datele ce urmează a fi colectate direct de la beneficiar sau de la membrii familiei acestuia se referă la 

informaţii cu caracter personal şi/ sau date fără caracter personal cum ar fi: nume, prenume, vârstă, 

adresă, datele complete din cartea de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, situaţia socială, 

economică şi financiară referitoare la beneficiar şi/sau a membrilor familiei. Informaţiile vor fi colectate 

prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de Lege. 

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menţionate mai sus, instituţia noastră poate 

dezvălui datele cu caracter personal ale beneficiarilor sau ale membrilor de familie ai acestora următoarelor 

categorii de destinatari: autorităţi publice (Parchet, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate 

ale statului), în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate. 

Beneficiarul sau membrii de familie ai acestuia, în calitate de persoane vizate, sunt obligate să furnizeze 

date complete, actualizate şi corecte pentru a le putea oferi anumite servicii specifice activităţii Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2.  

Un eventual refuz din partea beneficiarului sau a membrilor de familie ai acestuia de a ne furniza aceste 

date ar putea atrage imposibilitatea din partea institiuţiei de a furniza serviciile necesare, de a răspunde 

solicitărilor acestora sau de a realiza orice alte activităţi specifice instituţiei. 

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu din partea 

D.G.A.S.P.C. Sector 2, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes 

legitim al D.G.A.S.P.C. Sector 2, beneficiarul sau membrii de familie ai acestuia pot refuza o astfel de 

prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. 

Data: Nume prenume:        

  Semnătura 

 


