POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
A MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN
Muzeul Judeţean Teleorman, cu sediul în Alexandria, strada 1848, nr. 1, judeţul Teleorman, prin
reprezentantul său legal, manager dr. Pavel Mirea, vă face cunoscută prezenta politică de prelucrare
şi protejare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (numit în continuare GDPR) şi
legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale.
Scopul şi baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 190/2018, Legea nr.129/2018, Legea 1021/2005)
şi cu cea europeană (GDPR), Muzeul Judeţean Teleorman are obligaţia de a administra şi prelucra
în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopuri bine determinate, datele personale care îi sunt
furnizate.
Pentru angajaţii muzeului, colaboratorii cu contract de prestări servicii, persoanele fizice
autorizate
 Datele cu caracter personal colectate pot include: nume, prenume, adresa de domiciliu,
adresa e-mail, număr de telefon, număr unic de identificare (CNP), data naşterii, sexul, seria
şi numărul actului de identitate, copii sau originale ale documentelor care atestă studiile
efectuate şi calificările obţinute, cont bancar, date şi acte cu privire la starea de sănătate, date
şi acte privind familia (ex: persoane aflate în întreţinere), CV - ul, imagine, voce.
 Scopul prelucrării datelor mai sus menţionate este îndeplinirea obligaţiilor ce revin
Muzeului Judeţean Teleorman potrivit Legii nr. 53/2003 (republicată): executarea
contractului individual de muncă (întocmirea dosarului de personal, completarea fişei
postului), completarea REVISAL, întocmirea şi transmiterea statelor de plată, plata
salariului şi/sau a altor sume (deconturi) prin virament bancar, comunicarea angajatangajator, respectarea cerinţelor legale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă,
declaraţiile fiscale (D 112), monitorizarea şi asigurarea siguranţei personalului şi a bunurilor
instituţiei prin supraveghere video, arhivarea documentelor, întocmirea de statistici,
promovarea instituţiei şi a activităţilor acesteia.
 Datele pot fi transmise unor terţi numai cu respectarea legii, justificat, ca de exemplu
organelor de control sau celor de cercetare penală, în interes public sau în interes legitim al
instituţiei.
 Refuzul de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal face ca Muzeul Judeţean
Teleorman să se afle în imposibilitatea de a demara procedura de angajare sau derularea
contractului individual de muncă/ contractul de prestări servicii.
 Stocarea acestor date se face pe perioada derulării contractului şi se arhivează conform
legii.
Pentru vizitatorii muzeului, participanţii la evenimentele desfăşurate de către instituţie,
beneficiarii/participanţii la atelierele/taberele de creaţie sau la concursurile iniţiate de către
Muzeul Judeţean Teleorman
 Colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când
interacţionaţi cu noi în vederea obţinerii de informaţii specifice activităţii noastre.
Informaţiile furnizate de dumneavoastră pot include numele, prenumele, adresa de e-mail,
numărul de telefon, vârsta, sexul, nivelul de studii, ocupaţia, imaginea, vocea.
 Nu colectăm şi nu solicităm, în vederea prelucrării, date cu caracter personal sensibile
legate de dumneavoastră (de exemplu: CNP, informaţii despre origine rasială sau etnică,
opinii politice, confesiune religioasă, sănătate etc.).
 Scopul prelucrării. Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu
consimţământul dumneavoastră exprimat în mod transparent. Putem prelucra datele















dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să comunicăm cu dumneavoastră
în vederea:
o Informării cu privire la evenimentele pe care le organizăm (expoziţii, simpozioane,
prezentări, tabere şi ateliere de creaţie etc.);
o Promovării instituţiei şi a activităţilor acesteia;
o În interes legitim, pentru siguranţa dumneavoastră, a angajaţilor şi a patrimoniului pe
care îl gestionăm (în cazul imaginilor furnizate de sistemul de supraveghere video);
o Realizării de cercetări ştiinţifice sau de marketing;
o Întocmirii de statistici.
Datele pot fi transmise unor terţi numai cu respectarea legii, justificat, ca de exemplu
organelor de control sau celor de cercetare penală, în interes public sau în interes legitim al
instituţiei.
La datele dumneavoastră incluse în baza de date electronică prin formularul de
contact pentru rezervarea unei vizite, înscrierea la concursul „Exponatul Lunii” au
acces angajaţii firmei care asigură configurarea şi mentenanţa website-ului instituţiei.
Drepturile dumneavoastră
Puteţi să ne solicitaţi informaţii despre datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă sunt
sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter
personal şi/sau să le corectăm. În anumite circumstanţe, aveţi dreptul să ne solicitaţi să
ştergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să
ne cereţi să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către
dumneavoastră sau către alte entităţi. Aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune unor
prelucrări (totale sau parţiale) ale datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Retragerea consimţământului
Veţi putea să vă retrageţi consimţământul în orice moment prin intermediul adresei de email muzjudteleorman@yahoo.com. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va
afecta legalitatea nici unei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.
Stocarea datelor
o Informaţiile cu caracter personal pe care le furnizaţi cu ocazia completării sondajelor
de monitorizare a satisfacţiei clienţilor sunt stocate şi prelucrate pe o perioadă de
minim 3 ani.
o Imaginile (fotografii) şi/sau înregistrările audio-video rămân în arhiva instituţiei
pentru documentarea activităţilor acesteia şi pentru promovare.
o Imaginile din sistemul de supraveghere video se stochează pentru o perioadă de 20
de zile.
Securitatea datelor. Folosim măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, menite să protejeze
datele cu caracter personal şi să împiedice accesul neautorizat.

Pentru reprezentanţii organizaţiilor/instituţiilor/firmelor care au contracte de prestări
servicii/furnizare cu Muzeul Judeţean Teleorman
 Datele colectate şi prelucrate sunt: adresa sediului firmei, numărul de telefon/fax, adresa
de e-mail, datele financiare, numele şi prenume reprezentantului legal/persoanei care
derulează contractul, imagine, voce.
 Scopul prelucrării: în interes contractual şi legitim pentru derularea activităţilor instituţiei.
 Datele pot fi transmise unor terţi numai cu respectarea legii, justificat, ca de exemplu
organelor de control sau celor de cercetare penală, în interes public sau în interes legitim al
instituţiei.
 Refuzul de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal face ca Muzeul Judeţean
Teleorman să se afle în imposibilitatea de a derula contractele.
 Stocarea acestor date se face pe perioada derulării contractului şi se arhivează conform
legii.

Date de contact
Întrebările, solicitările, cererile, plângerile cu privire la protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter
personal pot fi adresate Responsabilului (DPO) desemnat în acest scop, prin:
 e-mail: muzjudteleorman@yahoo.com
 poştă: strada 1848, nr.1, Alexandria, cod poştal 140033, jud. Teleorman.
 telefon: 0247-314761
 fax: 0247-314761
În cazul în care consideraţi că răspunsul la solicitarea dumneavoastră nu a fost satisfăcător, vă puteţi
adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Bulevardul Gheorghe Magheru, nr. 28-30,
sector 1, Bucureşti, cod poştal 010336,
https://www.dataprotection.ro/

