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NOTIFICARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin prezenta Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile
prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului
Uniunii Europene, 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).
CASA DE PENSII A BISERICII REFORMATE DIN ROMÂNIA, (în continuare
CPBRR), cu sediul în Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu Nr. 15, j u d e ț u l C l u j , cod de
înregistrare fiscală 5399434, reprezentată prin d i r e c t o r Tárkányi Márton, în calitate de
operator de date personale, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu
prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date.
Având în vedere că Dvoastră aveți calitatea de membru al sistemului propriu de
pensii și asigurări sociale din cadrul Bisericii Reformate din România pe baza prevederilor
art. 7, alin (1) din Statut, Vă informăm că în temeiul acestuia avem dreptul dar și obligația
legală de a prelucra unele dintre datele Dvoastră personale în realizarea scopurilor pentru
care am fost înființați, precum și în vederea executării întocmai a prevederilor legale și
statutare în materie.
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element
de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice,
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Astfel, sunt considerate date
personale de exemplu: numele, CNP-ul, date de localizare, originea rasială sau etnică,
opiniile politice, confesiunea religioasă, convingeri filozofice, apartenența la sindicate,
orientarea sexuală sau date privind sănătatea.
În cadrul activității noastre CPBRR prelucrează următoarele date ale Dvoastră: nume,
prenume, locul și data nașterii, domiciliu, adresă email, nr. de telefon, CNP, datele cărții de
identitate, date privind sănătatea (ex. în cazurile pensiei de invaliditate), date ale membrilor
de familie (după caz), alte date de stare civilă (căsătorie, divorț, deces), date referitoare la
evidențele cărții de muncă și/sau Revisal, contul iban, date referitoare la stagiul militar (după
caz), date financiare (cunatumul veniturilor din alte sisteme de asigurări sociale).
Instituția prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le-ați
furnizat în mod direct prin orice cerere adresată CPBRR, precum și date care sunt
generate/solicitate pe baza acestuia de la terțe persoane, și/sau pe baza principiului
îndeplinirii obligațiilor legale față de dumneavoastră și față de terți.
Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către Dvoastră se realizează în
următoarele scopuri expres determinate:
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A. În vederea îndeplinirii unor obligații legale, pentru următoarele scopuri:
a) prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticităţii actului de identitate și
altor acte de stare civilă prezentate de dumneavoastră, pentru executarea şi îmbunătăţirea
serviciilor oferite dumneavoastră în cadrul asigurărilor sociale, prin preluarea în sistemul
informatic de evidenţă al societății a datelor conţinute în actele enumerate, conform cerințelor
legale aplicabile în materie;
b) evaluarea îndeplinirii cumulative a condițiilor legale în vederea stabilirii drepturilor,
respectiv acordării unor prestații de asigurări sociale, prin întocmirea unui dosar personalizat,
c) conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul asigurărilor sociale în
vederea realizării unor raporturi și statistici cerute de legislația în vigoare, gestionării
controalelor din partea autorităților și a forurilor superioare în ceea ce privește respectarea
unor obligații legale;
d) păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea potrivit prevederilor
legale ale documentaţiei depuse (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi)
și/sau ale altor documente ce conțin date cu caracter personal;
e) audit intern;
f) gestionarea relațiilor cu instituțiile internationale, naționale, județene și locale din
cadrul asigurărilor sociale, precum și cu instituțiile din cadrul Bisericii Reformate,
g) gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un
serviciu public (executori judecătorești, notari etc.)

B. În vederea stabilirii și acordării drepturilor și prestațiilor de asigurări sociale,
pentru următoarele scopuri:
a) derularea oricăror raporturi juridice și administrative între CPBRR şi
dumneavoastră și/sau membrii de familie, respectiv reprezentanții legali
b) plata drepturilor stabilite prin Decizie a CPBRR, respectiv recuperare sume
necuvenite
c) monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de Dvoastră, respectiv de
CPBRR
d) gestionarea relației cu dumneavoastră, transmiterea datelor la autoritățile publice și
instituțiile abilitate pe parcursul gestionării acestei relații, în conformitate cu prevederile
legale și statutare
C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale instituției noastre, în contextul
desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:
a) implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către
orice persoană în legătură cu prestațiile oferite;
b) îmbunătățirea serviciilor furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și
procedurilor interne;
c) gestionarea reclamațiilor și/sau contestațiilor primite din partea dumneavoastră cu
privire la prestațiile de asigurări sociale;
d) proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice existente sau
noi și a serviciilor IT;
Pot exista anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca
CPBRR să obțină consimțământul dumneavoastră. CPBRR va obține acest consimțământ
prin semnarea de către dumneavoastră a unei declarații în acest sens, puse la dispoziție de
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către aceasta când vizitați sediul nostru. Totodată, pentru unele prelucrări se va solicita
consimțământul Dvoastră încă în faza depunerii unor cereri. Consimțământul astfel furnizat
poate fi retras în orice moment iar societatea va ține cont de preferințele dumneavoastră.
În cazul în care instituția intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter
personal într-un alt scop decât cele pentru care acestea au fost colectate, enumerate mai
sus, aceasta va furniza pentru Dvoastră, înainte de această prelucrare ulterioară, informații
privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate
cu art. 13 alineatul (2) din Regulamentul GDPR.
Modul de prelucrare și de securizare a datelor cu caracter personal
În procedura de prelucrarea a datelor personale, având în vedere și necesitatea
îndeplinirii scopurilor de mai sus, instituția poate să dezvăluie anumite categorii de date cu
caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau
reprezentanţii săi legali, reprezentanţii CPBRR, reprezentanții instituțiilor din cadrul Bisericii
Reformate, CNAS, CNPP, INS, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip,
organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri (contabilitate, IT, poșta, servicii de
email, servicii de hosting), societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii profesionale, alte
instituții internaționale, naționale și județene din cadrul asigurărilor sociale.
Asigurăm, prin reglementări contractuale, că furnizorii de servicii și bunuri prelucrează
date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor,
pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal
sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție a
datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează
alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care
deținem obligația aceasta prin lege.
În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, instituția va prelucra datele
cu caracter personal pe durata îndeplinirii obligațiilor față de dumneavoastră, precum și
ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la,
dispozițiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor
legale de arhivare, instituția să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul
personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.
Securitatea datelor personale colectate în cadrul activității noastre reprezintă o
prioritate pentru noi, sens în care am implementat un sistem tehnic și organizatoric adecvat
de protecție a acestor date, garantând astfel confidențialitatea și protecția necesară,
reducând la minim posibilitatea prelucrării neautorizate sau ilegale. CPBRR se angajează să
protejeze datele Dumneavoastră personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării,
modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii și ia toate măsurile de
precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea
unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate.
Drepturile persoanei vizate
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal,
în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:
 dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de
prelucrare efectuate de către instituție;
 dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea
instituției cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii
privind activitățile de prelucrare;










CASA DE PENSII A BISERICII REFORMATE DIN ROMÂNIA
RO - 400124 Cluj-Napoca,
Piața Avram Iancu nr. 15, județul Cluj
tel./fax: 0264 598 538;
www.cpbrr.ro, email: office@cpbrr.ro
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către CPBRR a
datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite
condițiile prevăzute de lege;
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv :(i) dreptul de a primi datele cu caracter
personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor
de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către CPBRR către
alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru
scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se
poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate
mai jos;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi
subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal
010336,
București,
România,
Tel:
+40.318.059.211/+40.318.059.212,
anspdcp@dataprotection.ro.) sau instanțelor competente, în măsura în care
considerați necesar, în caz de încălcare în vreun fel a drepturilor Dvoastră.

Dacă aveți întrebări cu privire la cele prezentate mai sus sau în privința altor aspecte
referitoare la prelucrarea datelor Dvoastră personale de către instituția noastră, sau dacă
doriți exercitarea oricărui drept menționat mai sus în condițiile legale, nu ezitați să ne
contactați la numărul de telefon +4(0) 264 598538 sau prin email pe adresa

office@cpbrr.ro.
În speranța unei colaborări eficiente și în viitor!

Cluj-Napoca
Data:

Director,
Tárkányi Márton

