
FUNDATIA IOAN SLAVICI

Str. Dr. Aurel Paunescu Podeanu nr.144

Timisoara, jud. Timis

cul 12745905

ANEXA 1, LA CONTRACTUL DE MUNCA NR.
AL SALARIATULUI

NOTA DE INFORMARE

in conditiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind proteclia persoanelor
fizice Tn ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera
circulatie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General
privind proteclia datelor)

Subscrisa FUNDATIA IOAN SLAVICI , avdnd sediul in Timisoara , str. Dr. Aurel
Paunescu Podeanu, nr.144, avdnd CUI 12745905, nr. tel. 0256213108, Tn calitate
de operator de date cu caracter personal, reprezentatd legal de dl. SLAVICI TITUS ,

in calitate de Presedinte,

in conformitate cu art. 13 al Regulamentului (UE) 20161676, vd aducem la cunoStintd
urmdtoarele:

A.Datele dumneavoastrd personale sunt prelucrate Tn scopul/scopurile: angajirii gi
deruldrii raporturilor de muncd, securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta,
protectiei mediului, medicina muncii, contabilitate-salarizare, , in temeiul art. 6 alin.
(1) lit. b,c din Regulamentul (UE) 20161676 (respectiv, prelucrarea este necesari
pentru executarea unui contract la care persoana vizati este parte sau pentru a
face demersuri la cererea unei persoane vizate inainte de incheierea unui
contract; prelucrarea este necesari in vederea indeplinirii unei obligafii legale
ce revine operatorului).

Furnizarea datelor personale precum nume, prenume, adresd, cod numeric personal,
data gi locul nasterii, serie 9i numdr act de identitate, telefon, e-mail, venit, imagine,
semnatura, adresa e-mail, date medicale, date privind cazierul judiciar, cetdlenia,
starea civilS reprezintd o obligalie legali/contractuald sau o obligalie necesard pentru
incheierea unui contract, astfel cd furnizarea acestor informalii este obligatorie, iar
nerespectarea ei atrage imposibilitatea Tncheierii unui contract individual de muncd.

B. Datele dumneavoastrd cu caracter personal pot fi transmise urmatorilor
destinatari:



- Societati comerciale autorizate a presta activitati in domeniul SSM, S.U.,
MEDICINA MUNCII, RESURSE UMANE, SALARIZARE-CONTABILITATE, ISCIR-
RSVTI, PROTECTIA MEDIULUI, PAZA, TRANSPORT, cu care firma noastra are
incheiat un contract de prestari servicii

- REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA AL SALAR|ATILOR (REGES), prin
aplicatia REVISAL

- Autoritati publice, la solicitarea acestora

- Organe de control, la solicitarea acestora

- Organe fiscale/organe judiciare

- Executori judecatoresti, la solicitarea acestora

- lnstitutiilor bancare, la solicitarea acestora

C. Datele personale ale dumneavoastra vor filnu vor fi transmise cdtre o tard tertd
sau organ izalie i nternalion a 15.

D. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este: figele SSM,
PSI gi figele de aptitudine eliberate de catre serviciile de medicina muncii, pe
perioada derulSrii raporturilor de muncd, evidenlele REVISAL gi cele financiar-
contabile conform dispoziliilor legale in materie.

E. in raport cu operatorul 9i in ceea ce privegte datele personale furnizate, avefi
urmdtoarele drepturi:

-Dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu
datele dumneavoastrd personale

-Dreptul de acces la urmatoarele informalii: scopurile prelucrdrii; categoriile de date
cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cirora datele cu
caracter personal le-au fost sau urmeazd sd le fie divulgate; acolo unde este posibil,
perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal
sau daci acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceastd
perioadd;

-Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea
prelucrarii datelor cu caracter personal

-Dreptul de a se opune prelucrarii;

-Dreptul de a depune o pldngere in fata autoritnlii de supraveghere; in cazul in care
datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizatd, orice informalii
disponibile privind sursa acestora; existenfa unui proces decizional automatizat
incluzAnd crearea de profiluri, precum 9i informalii pertinente privind logica utilizatd gi
privind importanla gi consecinlele preconizate ale unei astfel de prelucrdri;

-Dreptul la rectificarea datelor inexacte;

-Dreptul la stergerea datelor sau ,,dreptul de a fi uitat";



-Deptul Ia restrictionarea prelucrarii in cazurile urmitoare: cAnd contestafi exactitatea
datelor (restrictionarea prelucrarii va dura o perioada ce ii perrnite operatorului sa
verifice exactitatea datelor); cdnd prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastri va
opuneti stergerii datelor, solicitdnd Tn schimb restriclionarea utilizdrii Ior; cAnd
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrdrii, dar
dumneavoastri le solicitali pentru exercitarea unui drept in instan[d;

-Dreptul de a primi datele cu caracter personal si de a le transmite unui alt operator
sau,,dreptul la portabilitatea datelor";

-Dreptul de a va opune prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini ce
servegte unui interes public sau care rezultd din exercitarea autoritS{ii publice cu care
este investit operatorul sau prelucrdrii necesare in scopul intereselor legitime
urmdrite de operator sau de o te(d parte, precum si crearii se profiluri pe baza
acestor dispozitii;

-Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazale exclusiv pe prelucrarea automati,
inclusiv crearea de profiluri, cu exceplia cazurilor in care o astfel de prelucrare este
necesard pentru incheierea sau executarea unui contract, cdnd este autorizatd de
dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau cdnd existS consim{dmAntul persoanei
vizate;

-Dreptul de a va retrage consimlSmdntul in orice moment, pentru situalia Tn care se
prelucreazd date in temeiul consimldmdntului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din
Regulamentului UE 2016/679) precum 9i in situalia in care se prelucreazd date cu
caracter personal care dezvdluie originea rasiald sau etnicd, opiniile politice,
confesiunea religioasd sau convingerile filozofice sau apartenenla la sindicate gi
prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unicd a unei
persoane fizice, de date privind sdndtatea sau date privind viala sexualS sau
orientarea sexuald, cdnd prelucrarea acestor date se realizeazd in baza
consimfdmdntului explicit;

-Dreptul de a depune o pldngere in fala unei autoritdli de supraveghere.

Prezenta cuprinde 3 (trei) pagini gi servegte la informarea persoanei/persoanelor
vizate, pentru situalia in care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la
persoana vizatd.

Am luat la cunogtinld,

Data

Nume, prenume

Semndtura



FUNDATIA IOAN SLAVICI

Str. Dr. Aurel Paunescu Podeanu nr,144

Timisoara, jud. Timis

cut 12745905

ANEXA NR.2 , LA CONTRACTUL DE MUNCA NR. I
AL SALARIATULUI

FORMULAR DE CONSlMlArVlArur

in temeiulart.6 alin. (1) lit. a) al Regulamentului (UE) 20161679 privind proteclia persoanelorfizice in
ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal 9i privind libera circulatie a acestor date gi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (RegulamentulGeneral privind proteclia datelor)

Subsemnatulisubsemnata , cu urmdtoarele date de
identificare, am adus la cunogtinla fundatiei - FUNDATIA IOAN SLAVICI Timisoara ,

str. Dr. Aurel Paunescu Podeanu, nr.144, avAnd CUI 12745905, nr. tel.0256213108, reprezentati
legal de dl SLAVICI TITUS., in calitate de operator de date cu caracter personal, urmitoarele date
personale: nume, prenume, adresd, cod numeric personal, data gi locul nagterii, serie gi numir act de
identitate, telefon, e-mail, venit, imagine, semnatura, adresa lP, date medicale, date privind cazierul
judiciar, ceti[enia, starea civilS. Datele personale antementionate au fost furnizate operatorului de
date cu caracter personal in contextul unui CV, a unui formular de angajare gi a unui contract
individual de muncd, precum si cu ocazia efectuarii controlului medical in vederea angajarii.

Cu ocazia furnizirii datelor cu caracter personal, mi s-au adus la cunogtinli informa[iile
prevdzute de art.13 al Regulamentului (UE) 2016/679, precum gi drepturile ce imi revin in temeiul
acestui Regulament, prin intermediul unei note de informare ce constituie parte integranti a
prezentului formular.

ln egali mdsurS, mi s-a adus la cunogtin{5 gi inleleg cd scopul prelucrdrii datelor cu caracter
personal furnizate este reprezentat de efectuarea controalelor medicale de medicina muncii,
angajarea subsemnatului/subsemnatei, efectuarea instructajelor in domeniul SSM, PSl, PROTECTIA
MEDIULUI, ISCIR-RSWI, prelucrarea realizAndu-se in temeiul art.6 alin.1, lit.b,c din Regulamentul
(UE) 2016/676 (respectiv, prelucrarea este necesari pentru executarea unui contract la care persoana
vizatd este parte sau pentru a face demersuri la cererea unei persoane vizate inainte de incheierea
unui contract; prelucrarea este necesari in vederea indeplinirii unei obligalii legale ce revine
operatorului).

Prin semnarea prezentului formular, in mod liber, declar cd inleleg gi cd sunt de acord ca
datele cu caracter personal puse la dispozi(ia operatorului sd fie prelucrate de citre acesta, in
scopul/scopurile incheierii unui contract individual de munci si derulirii raporturilor de muncd.

Data,

Nume, prenume

Semnitura
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