FEDERATIA PATRONATELOR
DIN REGIUNEA OLTENIA
Craiova, Brazda lui Novac, bl. N11-12, parter, Craiova, judetul Dolj
Tel/fax: (40-351) 416041; E-mail: office@fpro.ro; web: www.fpro.ro

INFORMARE
privind aplicarea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR)

STIMATI MEMBRI,

Subscrisa Federatia Patronatelor din Regiunea OLTENIA, cu sediul in Craiova, str.Brazda lui
Novac, bl. N 11-12, Parter, email office@fpro.ro, tel/fax 0351416041, avand CIF 16297260, reprezentata legal
prin Presedinte CRISTEA VALENTIN (adresa e-mail: valentinfpro@yahoo.com), vă informează prin prezenta
despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către F-PRO) -operator și drepturile pe care le aveți în
conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
(denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare,
aplicabila din 25.05.2018.
F-PRO are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă
persoană, această informare adresată dvs. având menirea de a clarifica modalitățile în care F-PRO folosește
datele cu caracter personal ale membrilor săi.
I.Scopul şi baza legală a colectării şi prelucrării datelor este :
-asigurarea evidentei membrilor federatiei, reprezentarea/ sustinerea si apararea intereselor ale membrilor/
acordarea de asistenta şi consultanţă membrilor pentru dezvoltarea afacerilor/facilitarea prin intermediul
organizatiilor specializate a accesului membrilor la diverse programe de asistenta financiara, proiecte sau de alta
natura pe plan local, regional, national si international/ organizarea activitatii de formare profesionala/
efectuarea activitatii de cercetare-dezvoltare/oferirea de servicii promotionale pentru membrii
organizatiei/evidența si executarea oricaror contracte/documente semnate intre F-PRO si Membru/ trimitere de
comunicari, informari privind activitati, programe, proiecte, evenimente si modificari legislative in domeniul
economico-financiar si al IMM-lor/ stocare de baze de date in Romania/ realizarea oricaror cerinte privind
activitatea F-PRO si/sau interesele sale de afaceri/ transmitere e-mailuri, sms-uri telefonice, fax-uri/ emitere si
comuinicari facturi/ scopuri statistice.
F-PRO prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor
locale și europene privind protecția datelor precum și, în calitate de asociatie patronală, în conformitate cu
prevederile specifice legislației asociatiilor si fundatiilor OG 26/2000 act. si Legii 62/2011 a dialogului social,
precum şi Legii 346 / 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii actualizata.
II.Tipul de date prelucrate de către F-PRO si sursa colectării acestora
Sursa datelelor cu caracter personal: date furnizate direct de catre MEMBRU, prin completarea
formularelor de cerere de adeziune, precum si datele rezultate din parteneriatele/contractele incheiate de
MEMBRU cu alti parteneri/asociati si, respectiv, date din surse publice si/sau social-media.
Datele dvoastra personale prelucrate de F-PRO sunt: denumire membru, nume, prenume
reprezentant legal, seria de CI, adresa de domiciliu/resedinta, telefonul, adresa de email a reprezentantului legal

desemnat al Membrului sau datele cu caracter personal ale oricăror alte persoane fizice desemnate de MEMBRU
asociat, care ajung in orice mod la F-PRO, pe durata relatiei de parteneriat/asociere/contractuale dintre F-PRO
si Membrul asociat.
III. Destinatarii datelor pot fi : persoanele vizate, autoritatile si institutiile publice -ITM, AJOFM,
ANAF, institutii de asistenta sociala; institutii de invatamant superior si organizatii profesionale cu
competente in domeniul formarii profesionale; finantatori proiecte de asistenta sociala si cursuri de formare
profesionala, doar in scopul justificarii modului de utilizare a fondurilor din Romania, instantele judecatoresti
din România potrivit legii, membrii Consiliului Director F-PRO, angajatii/colaboratorii/partenerii F-PRO, altor
membri afiliati la F-PRO din Romania, CNIPMMR.
.
IV. Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
In calitate de MEMBRU/Persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastră
cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul UE:
a. dreptul de acces la date conform art. 15;
b. dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
c. dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
d. dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
e. dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
f. dreptul de a obiecta, conform art. 21;
g. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
h. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
și justiției ("ANSPDCP").
VII. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
F-PRO păstrează datele personale ale membrilor asociatiei atât timp cât este necesar scopului
pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale, anume pe o
durata de 50 ani, cu mentiunea că după 4 ani de la data aderarii, datele personale vor fi anonimizate .
V. Transferul de date cu caracter personal in strainatate.
Operatorul nu va putea transfera date cu caracter personal in afara Romaniei, in interiorul si in
exteriorul UE si al Zonei Economice Europene.
VI. Angajamentul și politica F-PRO privind protecția și securitatea datelor
F-PRO tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor prin adoptarea de politici interne de
control cu privire la pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea frauduloasă de date fizice și electronice, la
aceste date avand acces doar angajatii cu atribuții specifice in prelucrarea datelor personale, personal care
este obligat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră personale.
VII. DIVERSE:
Pentru orice lămurire legata de procesarea si securitatea datelor dvoastra personale, dacă unele dintre date
sunt incorecte sau/si pentru exercitarea drepturilor dvs.legale, vă rugăm să ne contactati la adresa de email: office@fpro.ro,
Prezenta informare se aduce la cunostinta prin urmatoarele modalitati: afișare la sediul/punctul de lucru al
F-PRO, in scris, prin email, pe site-ul www.fpro.ro.
FIecare MEMBRU poate solicita oricand F-PRO sistarea prelucrarii datelor cu caracter personal iar in situatia
in care nu mai doriti sa primiti informari si comunicări de la F-PRO, aveti posibilitatea de a vă dezabona,
trimiţând o solicitare în acest sens, la adresa de e-mail: dezabonare@fpro.ro
Federatia Patronatelor din Regiunea OLTENIA
PRESEDINTE
CRISTEA VALENTIN

