INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “MIHAIL GRIGORE STURDZA” AL JUDEȚULUI IAȘI

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În temeiul prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 și având în vedere drepturile pe care
le aveți în calitate de voluntar în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare R.G.P.D.) și legislația națională privind protecția și
securitatea datelor personale, în vigoare, vă aducem la cunoștință faptul că prin intermediul Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Lascăr Catargi, nr.
59, telefon: +4.032.412.121, fax +4.032.213.617, email: isujiasi@gmail.com (numită în continuare I.S.U. Iași),
prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce îi revin conform legii,
respectiv în scopul furnizării serviciilor administrative, de sănătate și siguranță în cadrul unității, în conformitate
cu prevederile R.G.P.D. și ale legilor locale și europene privind protecția datelor.
Pentru înscrierea ca voluntar în I.S.U. Iași, vă vor fi solicitate un set de date personale și documente, pe
baza cărora se vor stabili raporturile contractuale legale între dumneavoastră și I.S.U. Iași.
Datele personale furnizate de dumneavoastră, în mod liber, notate pe propria răspundere pe formulareletip folosite la înscriere, dar și copiile după documentele de identitate, de stare civilă, studiile anterioare și prezente,
starea de sănătate, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale precontractuale (procesul de înscriere),
privind încheierea și executarea contractului de voluntariat și post contractuale (după încetarea activității în cadrul
I.S.U. Iași).
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:
1. Înscrierea în programul de voluntariat și încheierea contractului;
2. Înscrierea la activitățile de formare precum și întocmirea și eliberarea certificatului de voluntariat, a
diplomelor de formare profesională, ca parte a raporturilor contractuale dintre I.S.U. Iași și voluntar.
3. Comunicarea operativă și eficientă a informațiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre I.S.U.
Iași și voluntar;
4. Asigurarea de servicii administrative;
5. Asigurarea accesului în unitate;
6. Asigurarea de servicii de documentare la bibliotecă și accesul la facilitățile bazei sportive;
7. Monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor utilizate de I.S.U. Iași;
8. Scopuri arhivistice;
9. Scopuri statistice solicitate de Departamentul pentru Situații de Urgență (D.S.U.), Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.), Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.), Institutul Național de
Statistică (I.N.S.).
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor sunt
următoarele: nume, prenume, C.N.P., seria și nr. C.I. / pașaport, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, etnia,
domiciliul stabil, reședința, detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, semnătura, fotografia,
starea socială specială, situația medicală specială, datele de contact ale părinților/susținătorilor legali, profesie,
loc de muncă, studii liceale anterioare sau în curs, studii universitare anterioare sau în curs, date personale înscrise
în cererea de înscriere note, evaluări. Ne rezervăm dreptul de a completa categoriile de date personale care vor fi
necesare pentru îndeplinirea contractului cu dumneavoastră, strict în conformitate cu prevederile legale. I.S.U.
Iași colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi recomandări/adeverințe de la
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persoane juridice/fizice, instituții de formare și de învățământ). În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu
caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile
necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.
În vederea monitorizării accesului persoanelor în instituție, al asigurării securității spațiilor și bunurilor
instituției precum și al siguranței persoanelor aflate, I.S.U. Iași supraveghează video zonele perimetrale unității
precum și unele părți ale incintelor în care personalul își desfășoară activitatea. Amplasarea camerelor de
supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare. Nu sunt monitorizate zonele în care există
un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri în care publicul nu are acces, toalete și alte locații
similare). În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în mod corespunzător,
se pot instala camere în birourile în care personalul își desfășoară activitatea.
I.S.U. Iași monitorizează permanent poziția autovehiculelor proprii prin GPS. În activitățile desfășurate de
către personal care implică deplasarea folosind autovehiculele din dotarea I.S.U. Iași,
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale corecte și complete, I.S.U. Iași se află în
imposibilitatea de a respecta cerințele reglementărilor speciale privind funcționarea și organizarea activităților de
voluntariat, implicit încheierea unui contract de voluntariat.
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a I.S.U. Iași este de a colecta numai datele personale
necesare în scopuri convenite și solicităm voluntarilor noștri să ne comunice date cu caracter personal numai
acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a executa
anumite obligații legale în interesul legitim și asumat al voluntarilor noștri, putem solicita acestora să furnizeze
informații și despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei. Datele pe care le deținem despre
dumneavoastră sunt în principal informațiile pe care ni le-ați furnizat pentru îndeplinirea scopurilor enumerate
mai sus, completate ulterior cu informații generate de execuția contractului de voluntariat, pe parcursul
programului de formare (situația profesională și academică) sau când participați la acțiunile specifice voluntarilor
în cadrul I.S.U. Iași.
Datele înregistrate sunt destinate utilizării de către I.S.U. Iași și sunt comunicate doar următorilor destinatari:
persoanei vizate, Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.), Departamentul pentru Situații de Urgență (D.S.U.),
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.), partenerilor contractuali ai I.S.U. Iași și altor instituții
guvernamentale. Pot exista situații în care dezvăluim informațiile dumneavoastră către alte părți: pentru a ne
conforma legii sau drept răspuns la un proces legal obligatoriu (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre
judecătorească).
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerințele legale,
cu reglementările interne ale I.S.U. Iași și cu cele mai bune practici din acest domeniu, în conformitate cu scopul
pentru care au fost prelucrate.
Unele categorii de date vor fi păstrate și după încheierea tuturor activităților în cadrul I.S.U. Iași precum și a
contractului de voluntariat, conform nomenclatorului arhivistic și normelor în vigoare, de exemplu pentru a putea
justifica angajatorilor, instituțiilor de învățământ pe care le frecventați sau la care vă înscrieți, organelor de
verificare și control, etc. că ați urmat/absolvit un program de formare, ați avut calitatea de voluntar și ați desfășurat
această activitate de voluntariat.
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Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale, vă veți exercita dreptul la ștergerea unor date
personale, I.S.U. Iași va continua să păstreze un set de date personale de bază (nume, data nașterii, date despre
activitatea în cadrul I.S.U. Iași etc.) conform prevederilor legale. Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să
contactați direct responsabilul cu protecția datelor din I.S.U. Iași la adresa dataprotection@isujis.ro .
Datele de natură personală deținute de către I.S.U. Iași sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE
nr.679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de
operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări. Transferarea datelor personale către o țară terță se face numai
pe bază de consimțământ și numai către acele țări în care sunt implementate reguli de protecție a datelor în
concordanță cu R.G.P.D. Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată
și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri
specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru
prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului
în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată
prin consimțământul persoanei vizate” din R.G.P.D., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice
moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu
excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.
De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile,
către ANSPDCP, accesând site-ul web https://www.dataprotection.ro/ .
Astfel, în vederea unei prelucrări echitabile, transparente și pentru garantarea demnității umane, a intereselor
legitime și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate operatorul pune la dispoziție persoanei vizate
următoarele informații, conform Regulamentului UE nr. 679 din 27.04.2016:
•

•
•
•
•

dreptul de a cunoaște perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform prevederilor
legale, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, datele de contact ale responsabilului cu
protecția datelor;
dreptul de a solicita accesul la acestea printr-o cerere scrisă, semnată și datată, de rectificare, blocare,
restricționare sau ștergere a acestora (dreptul de a fi uitat), precum si a dreptului de a se opune prelucrării;
dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere

Subsemnatul/a_____________________________________________, născut (ă) în localitatea
__________________ la data de ___________, fiul/fiica lui ____________ și a ____________, cu domiciliul în
localitatea ________________________, str. _______________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___,
județul/sectorul ____________, legitimat cu: C.I./B.I., seria __, nr. _________, C.N.P.: _________________,
declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale în
scopul înscrierii, încheierii și derulării unui contract de voluntariat, iar aceste date corespund realității.
În acest sens, sunt de acord cu depunerea de copii ale următoarelor documente
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ , ele fiind necesare în scopul anterior menționat.
Am luat la cunoștință că datele vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului
general privind protecția datelor (R.G.P.D.) nr. 679 din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările si completările
ulterioare.
Am luat la cunoștință prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (R.G.P.D.) nr. 679 din
27.04.2016 și nu voi divulga, sub nici o formă, nici un fel de informație care conține date cu caracter personal sau
nu sunt destinate publicității, atât din interiorul unității cât și de la evenimentele la care voi participa. De asemenea
am luat la cunoștință că fotografiatul/filmatul în interiorul unității este general interzis, cu excepția situațiilor în
care acest activitate a fost aprobată explicit de conducerea instituției și se desfășoară sub directa supraveghere a
comandantului. Publicarea fotografiilor, sub orice formă, este interzisă fără aprobarea conducerii instituției și
persoanelor responsabile pentru astfel de activități.
Am luat la cunoștință faptul că refuzul meu determină refuzul operatorului/furnizorului de a încheia orice
contract cu persoana mea sau de a-mi elibera documentele solicitate și, în consecință, de a nu-mi furniza serviciile
dorite.
Data
_________________________

Voluntar
_________________________

În cazul persoanelor care nu au împlinit 18 ani este necesară semnătura ambilor părinți:
Data
Nume
Semnătura
_________________
_________________
_____________________
Tutori legali
Data
Nume
Semnătura
_________________
_________________
_____________________
În vederea promovării imaginii Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Mihail Grigore Sturdza” al
județului Iași și/sau a imaginii personale în activitățile desfășurate conform contractului de voluntariat, în spațiul
public (site-ul web al instituției, medii de socializare, presă, etc.) pot apărea imagini (fotografii/videoclipuri) cu
persoana vizată.

□ Sunt de acord □ Nu sunt de acord
Data
_________________________

Voluntar
_________________________

În cazul persoanelor care nu au împlinit 18 ani este necesară semnătura ambilor părinți:
Data
Nume
Semnătura
_________________
_________________
_____________________
Tutori legali
Data
Nume
Semnătura
_________________
_________________
_____________________
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