CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII IAŞI
Str. Anastasie Panu nr. 17-19, Bloc Ghica-Vodã, 2A-2B
Tel./Fax:218540; fax:410092; e-mail:cjp.iasi@cnpp.ro

POLITICA C.J.P. IAŞI PENTRU
PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A
ACESTORA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, Casa
Judeţeană de Pensii Iaşi este înregistrată ca operator de date cu caracter personal, cu
numărul 17043 din 28.06.2010, acordat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
În această calitate, C.J.P. Iaşi prelucrează, prin mijloace automate şi/sau manuale,
date cu caracter personal ale contribuabililor la sistemul asigurărilor sociale de stat, ale
beneficiarilor sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aflaţi în evidenţa
C.J.P. Iaşi. Prelucrările se realizează cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care
asigură securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

LEGISLAŢIE
• Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
• Legea nr. 682 /2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă
de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptatată la Strasbourg la 28
ianuarie 1981;
• Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor
de date cu caracter personal;
• Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordin nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
19/2000.
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DEFINIŢII
Date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică
identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la
unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice,
culturale sau sociale;
Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni
care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau
neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere,
diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau
distrugerea;
Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de
date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această
structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după
criterii funcţionale ori geografice;
Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public,
inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte
scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de
prelucare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza
unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept
privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act
normativ;
Persoana împuternicită de către operator – o persoană fizică sau juridică, de drept
privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale
acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;
Terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată,
operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a
operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public,
inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt
dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică
date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
Date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu
pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
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PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE C.J.P. IAŞI
SE FACE CU RESPECTAREA URMATOARELOR PRINCIPII:

•

Notificarea - Operatorul de date cu caracter personal notifică Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la scopul
prelucrării, categoriile de date personale prelucrate, categoriile de destinatari;

•

Legalitatea - Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în
conformitate cu prevederile legale;

•

Scopul bine-determinat - Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în
scopuri bine-determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin
raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

•

Confidenţialitatea - Persoanele care prelucrează, în numele unei instituţii, date cu
caracter personal trebuie să respecte caracterul confidenţial al datelor personale cu
care lucrează în îndeplinirea atribuţiilor, în condiţiile Legii, nr. 677/2001;

•

Consimtamântul persoanei vizate - Orice prelucrare de date cu caracter personal,
cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea
677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimtamântul în
mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare. Pentru datele personale colectate de
C.J.P.Iaşi din petiţiile, cererile adresate instituţiei, din documentele depuse pentru
includerea în sistemul asigurărilor sociale de stat sau pentru deschiderea drepturilor
de pensie şi alte asigurări sociale, se consideră ca persoanele vizate au acordat în
mod tacit consimţământul pentru prelucrare;

•

Informarea - Informarea persoanelor se face
prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

•

Protejarea persoanelor vizate - Persoanele vizate au dreptul de acces la datele
care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie şi de a nu fi supus
unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată
pentru apărarea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost încalcate;

•

Securitatea - Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel
încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal
procesate.

de

către

instituţia

care
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DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Ca o garanţie a realizării scopului declarat al Legii nr. 677/2001, drepturile ce revin
persoanei vizate, ale cărei date personale sunt prelucrate, au fost prevăzute expres de
legiuitor:
− dreptul la informare (art. 12) ;
− dreptul de acces la date (art. 13) - dreptul de a obţine de la C.J.P.Iaşi, la cerere şi
în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau
nu sunt prelucrate de C.J.P.Iaşi;
− dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14) - dreptul de a obţine de la
C.J.P.Iaşi, la cerere si în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea
datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor
incomplete sau inexacte; dreptul de a obţine de la C.J.P.Iaşi, la cerere si în mod gratuit,
transformarea ţn date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea
677/2001;
− dreptul de opoziţie (art. 15) - dreptul de a se opune în orice moment, din motive
întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia
cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu
mai poate viza datele în cauză;
− dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
− dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18) - dreptul de a se adresa justiţiei pentru
apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care i-au fost încălcate.

PLÂNGERI ADRESATE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE
În vederea apărării drepturilor prevăzute de prezenta lege, persoanele ale căror date
cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidenţa legii pot înainta
plângere către AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Plângerea se poate face direct sau prin
reprezentant.
Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în
justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.
În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil,
plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de
la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator.
Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate
dispune suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială sau
integrală a prelucrării datelor şi poate să sesizeze organele de urmărire penală sau să
intenteze acţiune în justiţie. Decizia trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate în
termen de 30 de zile de la data primirii plângerii.
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SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Casa Judeţeană de Pensii Iaşi certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de
securitate a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
52/2002.
Casa Judeţeană de Pensii Iaşi utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună
cu politici aplicate angajaţilor (funcţionarilor publici şi personalului contractual) şi proceduri de
lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform
prevederior legale în vigoare.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR
CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP) este autoritate publică, autonomă şi
independentă, cu personalitate juridică care monitorizează şi controlează sub aspectul
legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001.
Pentru mai multe detalii, informaţii sau sesizări va puteti adresa acesteia, utilizând
datele de contact de mai jos.

Contact:
Str. Olari nr. 32, sectorul 2, Bucureşti
Tel.:+40-21-252.55.99
Fax: +40-21-252.57.57
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
www.dataprotection.ro
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