
POLITICA PROTECȚIEI PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

 
 Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor- în continuare denumit RGPD), va fi implementat de toate statele Uniunii 
Europene. Prin intermediul RGPD se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe 
teritoriul Uniunii Europene. 
 Datele cu caracter personal prelucrate de INSTITUTUL NAŢIONAL DE 
CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE– INCDTP Bucureşti, 
cu sediul in București, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.16, sector 3, tel.:021/340.49.28; 
021/340.42.00, fax: 021/340.55.15, e-mail: certex@certex.ro, rpd@certex.ro , înregistrat la 
Registrul Comertului cu numarul J40/1476/1997, C.U.I. 9311329, atribut fiscal RO, sunt 
obtinuțe în mod direct, sau ca urmare a unor colaborări și/sau corespondențe anterioare, furnizate 
fie în calitate de partener, fie de client ori furnizor al institutului nostru, ori a fost făcută publică 
prin afișări cu caracter publicitar într-un material publicitar sau în cadrul unei întâlniri/conferințe.  
 In acest context ne aliniem prevederilor Regulamentului 679/2016, și implementăm 
măsuri de securitate și confidențialitate impuse pentru ca datele cu caracter personal ale 
persoanelor fizice să fie prelucrate în siguranță. 
 Prelucrăm datele cu caracter personal ca obligație legală (de exemplu în cadrul 
situațiilor/centralizatoarelor sau rapoartelor  pe care suntem obligați să le elaborăm în derularea 
activității curente), în scop contractual, iar în funcție de tipul de colaborare, în interes legitim, 
adică pentru a prezenta activitatea, serviciile noastre și/sau evenimentele pe care le organizăm, 
enumerare exemplifcativă fara caracter limitativ. 
 Având în vedere că datele cu caracter personal vor fi utilizate numai în legatură directă 
cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate, implementam prevederile legale în vigoare cu 
privire la întreprinderea măsurilor de securitate impuse în situația respectivă. 

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-RGPD), 
persoana vizată (ale căror date cu caracter personal se prelucrează) beneficiază de dreptul de 
acces, de rectificare a datelor, dreptul de fi uitat, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la 
opoziţie şi dreptul de a nu face obictul unei decizii bazate exclusiv prelucrare automată, inclusiv 
crearea de profiluri, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a formula plangere. 

De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care 
o privesc şi să solicite ştergerea datelor, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului acordat. 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus, se va înainta operatorului o cerere 
întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere se poate arăta dacă informaţiile urmează 
să fie comunicate la o anumită adresă, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că 
predarea se va face numai personal.  

În calitate de operator vom comunica solicitantului măsurile luate sau care sunt limitele 
legale cu privire la posibilitatea aplicării solicitărilor formulate, cu respectarea eventualei opţiuni 
de comunicare. 
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Dacă unele din datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte, sau se modifică, 
persoana vizată trebuie să solicite modificarea acestora. 

Menționam că vom stoca datele cu caracter personal pe perioada necesară realizării 
scopurilor concrete urmărite și precizate, precum și pe durata termenelor legale privind păstrarea 
acestora, în condiţiile asigurării unor măsuri corespunzătoare de protecție, în conformitate cu 
prevederile legale. 

După trecerea termenului legal de păstrare a datelor/documentelor care conțin date cu 
caracter personal, se vor aplica prevederile legale în materia arhivării, corespunzator fiecărui tip 
de dată/document, iar dupa trecerea acestui termen datele cu caracter personal vor fi 
sterse/distruse. 

Pentru orice detalii si solicitari puteți să ne contactați la adresa de e-mail rpd@certex.ro  
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