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Declaraţie de consimţământ de prelucrare a datelor personale 
 

Anexă la Cererea de ___________________nr. ________ din ____________ 
 

Subsemnatul ___________________________________________________, născut la data de 

_________________, având CNP __________________________ prin prezenta declar în mod expres, 

nesilit de nimeni, din propria inițiativă, că sunt de acord ca instituția 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, să fie autorizată să prelucreze toate datele personale introduse în cererea de pensionare și/sau 

în toate celelalte cereri adresate CPBRR, precum și datele care sunt colectate de la terțe persoane în 

cadrul procedurii de stabilire a drepturilor și prestațiilor de asigurări sociale (CNPP București și Casele 

Județene de Pensii Publice, instituțiile Bisericii Reformate, instituțiile de asigurări sociale din cadrul 

Uniunii Europene în cazul pensiilor comunitare, conform legislației aplicabile). 

 Scopurile pentru care CPBRR colectează și prelucrează datele personale furnizate de 
subsemnatul sunt:  

1. Stabilirea îndeplinirii condițiilor legale de pensionare 
2. Pregătirea documentelor aferente stabilirii și calculării pensiilor și altor drepturi de asigurări 

sociale 
3. Stabilirea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale 
4. Aprobarea cererii de pensionare și/sau altor drepturi de asigurări sociale 
5. Emiterea deciziilor/adreselor corespunzătoare cererii înregistrate 
6. Trimiterea de corespondențe și informări ulterioare, necesare îndeplinirii obligațiilor legale și a 

cooperării eficiente 
7. Elaborarea strategiei economico-financiare și planificarea sistemului propriu de pensii pentru 

realizarea scopurilor definite în statut 
8. Elaborarea măsurilor pentru protecția fondurilor de asigurări sociale ale sistemului, respectiv 

pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniului 
9. Elaborarea studiilor statistice pentru îndeplinirea obligațiilor legale și statutare 

 
 Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și 
furnizarea datelor prin cerere sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu 
efect ulterior printr-o notificare gratuită trimisă către CPBRR. Notificarea de revocare a consimțământului 
poate fi realizată spre exemplu prin e-mail către office@cpbrr.ro. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că 
revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor în perioada precendentă retragerii 
consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). 
 Instituția nu va prelucra datele personale furnizate în alte scopuri, decât cele menționate mai sus, 
cu excepția cazului în care această prelucrare este necesară pentru executarea unor obligații legale sau 
pentru executarea unor obligații contractuale cu Dvoastră. 
 Datele personale furnizate de subsemnatul vor putea fi prelucrate în condițiile prezentei declarații 
atâta timp cât acestea sunt necesare îndeplinirii scopului pentru care au fost furnizate (menționate mai 
sus), ori până la data revocării consimțământului în condițiile stipulate mai sus. 
 În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate 
de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi: 
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1. dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare 

efectuate de către instituție; 
2. 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; 

3. dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către CPBRR a datelor 
inexacte, precum și completarea datelor incomplete; 

4. dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de lege; 

5. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv 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 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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. 
În procedura de prelucrarea a datelor personale, având în vedere și necesitatea îndeplinirii 

scopurilor de mai sus, CPBRR 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. 
 În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, CPBRR va prelucra datele cu caracter 
personal pe durata îndeplinirii obligațiilor legale, 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 depunem toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în 
posesia sau sub controlul nostru, prin stabilirea unor măsuri de securitate și organizare adecvate, în 
vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau accesării neautorizate, 
precum şi a altor riscuri similare, garantând astfel confidențialitatea și protecția necesară, reducând la 
minim posibilitatea prelucrării neautorizate sau ilegale. 

Dacă aveţi întrebări sau sugestii/sesizări ori doriţi să vă exercitaţi vreunul dintre drepturile pe care 
le aveţi cu privire la protecţia datelor, în calitate de persoană vizată, vă rugăm să contactaţi instituția 
noastră, folosind datele de contact office@cpbrr.ro sau apelând +4(0) 264 598538. 
  Subsemnatul *sunt de acord cu publicarea datelor mele de contact în cadrul Bisericii 
Reformate (nume și prenume, domiciliul, nr. telefon, adresa e-mail) în vederea creării posibilității de 
comunicare a membrilor CPBRR. Am luat la cunoștință că aceste date pot fi publicate în formă tipărită și 
electronică (pagini internet) sau pot fi dezvăluite la cererea altor membri ai CPBRR. 
  Subsemnatul declar că instituția nu a condiționat în nici un fel serviciile aferente cererii 
depuse de darea prezentului consimțământ, acesta fiind dat în mod liber și necondiționat. 
 
Data: __________     Semnătură:____________________ 
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