
      

INFORMARE  

 

 Subscrisa, MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI, cu sediul social în București, 

Calea Victoriei, nr.12, sector 3, Cod fiscal 4192952, reprezentată legal prin dr. Ernest Oberländer –

Târnoveanu, în calitate de manager, având în vedere prevederile legislației în vigoare cu privire la 

confidențialitatea datelor cu caracter personal , precum și obligația legală de transmitere a datelor 

personale către instutuțiile publice abilitate, vă informăm următoarele :  

1. Se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării raporturilor de 

muncă , inclusiv a zilierilor , cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de 

protecția datelor ( principiul legalității, echității, transparenței, exactității responsabilității , 

limitării legate de scop și stocare) . Datele care fac parte din obiectul prelucrării se referă la : 

nume, prenume,  loc de muncă , funcție , salariu , adresă, casa de sănătate , CNP, serie și număr 

CI/BI,număr de telefon și e-mail. 

2. Scopul prelucrării este reprezentata de : 

a) Întocmirea statului de plată centralizat în vederea întocmirii și depunerii situațiilor catre ANAF   

(D112, D100, L153). 

b) Înregistrării salariaților în Revisal și transmiterii acestiua către ITM, în relația cu banca privind 

alimentarea salariilor; 

c) Furnizarea către prestatorul de sevicii de SSM ( medicina muncii), și de PSI a următoarelor date 

cu carcter personal : nume, prenume, CNP, adresă și funcție. 

d) E-mailul este folosit doar în relația cu salariatul pentru a transmite materilae specifice activității 

pe care o desfășoară  în instituție sau materiale în relațiile cu compartimentul RUS si conducerea 

muzeului. 

3. Prelucrarea nu se va extinde și în alte scopuri, cu excepția cazului în care părțile convin în mod 

expres sau există o obligație legală care ne dă dreptulsă prelucrăm datele cu caracter personal. 

4. M.N.I.R se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să impleteze 

masuri de singuranță fizică, tehnică și administrativă, astfel incătsă preîntâmpine incidente ca 

pierderea , folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor 

cu caracter personal.În eventualitatea unui incident privind protecția datelor , ne obligam să vă 

notificăm în termen de 24 de ore. 

5. M.N.I.R se obligă să nu  comunice  datele personale către orice persoană,cu următoarele excepții 

: 

a ) există temei legal  

b) există temei contractual și salariatul și-a exprimat acordul ; 

6.  La incetarea calității de salariat, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora,     

cu excepția cazurilor în care ; 
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a) O obligație legală  impune prelucrarea datelor în continuare ; 

b) Exercitarea unor drepturi în instanță ; 

c)  În fața autorității statului, în situația de contol. 

Încălcarea normelor legale privind protecția datelor cu caracter personal atrage răspunderea 

administrativă , materială, civilă, ori penală, în raport cu gravitatea faptei, potrivit  legii. 

Vă informăm că aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră personale , precum și 

rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii. 

Vom stabili măsuri procedurale pentru a proteja și a asigura confidențialitatea, integritatea și 

accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate, vom preveni utilizarea sau 

accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal , în 

conformitate  cu legislația în vigoare. 

            

     

Am luat la cunoștință,        Manager, 

Nume și prenume.................................................               dr. Ernest Oberländer- Târnoveanu 

Semnătură..................................... 

Data ................................. 

 

 


