
 

NOTĂ DE INFORMARE 

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE  
Fundatia Bucuria Ajutorului – Centrul de Ingrijiri Paliative Sfantul Nectarie 

 
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Fundatia 
Bucuria Ajutorului – Centrul de Ingrijiri Paliative Sfantul Nectarie are obligaţia de a prelucra 
în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe 
care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă 
persoană.  

Fundatia Bucuria Ajutorului – Centrul de Ingrijiri Paliative Sfantul Nectarie prin 
intermediul compartimentului Internari prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 
personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace automatizate/manuale.  

Scopul prelucrării datelor este:           in vederea internarii persoanei mentionate in 
cererea de internare 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal, acestea fiind necesare 
pentru aprobarea cererii de internare  

Refuzul dvs. determină neaprobarea cererii de internare.  
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Fundatia Bucuria Ajutorului 

– Centrul de Ingrijiri Paliative Sfantul Nectarie, în calitate de operator, înregistrat în Registrul 
de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal, si nu sunt comunicate altor 
destinatari, in scop de marketing sau publicitate. Datele vor fi ulterior stocate si arhivate. 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la 
rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul 
la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat . Totodată, aveţi 
posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă prin 
utilizarea serviciilor poștale la Fundatia Bucuria Ajutorului – Centrul de Ingrijiri Paliative 
Sfantul Nectarie Str. General Dimitrie Salmen, nr. 14, sect. 2, Bucuresti, prin utilizarea 
serviciilor de poștă electronică la adresa bucuria.ajutorului@gmail. 

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter 
personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.bucuria-ajutorului.ro, 
secțiunea Informatii protectia datelor cu caracter personal 2018. 

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura 

confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; 

vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom preveni încălcarea securității datelor 

cu caracter personal, în conformitate cu legislatia in vigoare. 

   DIRECTOR       Data………………………. 

ADRIANA CARUNTU      Am luat la cunostinta si 

 sunt de acord: 

Responsabil Protectia DCP     Nume in clar (Semnatura) 

 



 
 

 


