
 

 

 

INFORMARE  
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 
Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul 

UE 2016/679, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi a protecției acestor 

date pentru statele membre UE şi care se vor aplica începand cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angajamentul 

nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale în mod transparent şi cu respectarea tuturor drepturilor de 

care beneficiați conform legii. În acest scop, regăsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este 

util să le cunoaşteți pe această temă, în calitatea dumneavoastră de „persoană vizată”. 

 

Confidentialitatea datelor si increderea dumneavoastra sunt importante pentru DACIN SARA unde respectam 

intimitatea si dreptul la protectia datelor cu caracter personal ale membrilor, angajatilor, potentialilor angajati, 

beneficiarilor, vizitatorilor si colaboratorilor nostri, in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu. 

Tratam cu seriozitatea aceasta tema, iar prin prezenta politica dorim sa va informam cu privire la colectarea si 

utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, sa asiguram transparenta in ceea ce priveste prelucrarile de 

date incidente si dreptul de a decide singuri asupra modului in care sunt folosite informatiile pe care ni le comunicati. 

Incepand cu data de 25 mai 2018 baza legala o constituie Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 

date (”Regulamentul”) si legislatia secundara. 

De asemenea, mentionam ca vom utiliza toate datele si documentele pe care ni le transmiteti exclusiv in scopul 

pentru care ne-au fost transmise, in conformitate cu informatiile furnizate in aceasta politica. 

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal 

In conformitate cu prevederile Regulamentului, DACIN SARA isi asuma ca datele cu caracter personal sa fie 

prelucrate cu respectarea urmatoarelor principii: 

 

i. Legalitate, echitate si transparenta – datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de 

persoana vizata; 

ii. Limitari legate de scop – datele sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt 

prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 

iii. Reducerea la minimum a datelor – datele sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar 

in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; 

iv. Exactitate - datele sunt exacte si actualizate, iar atunci cand sunt inexacte vor fi sterse sau rectificate 

fara intarziere, considerand scopurile pentru care sunt prelucrate; 

v. Limitari legate de stocare - datele sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor 

vizate  pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt 

prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care 

acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare 

stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin 

tehnic si organizatoric adecvate; 

vi. Integritate si confidentialitate – datele sunt prelucrate intr-un mod care asigura  securitatea adecvata a 

datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si 

impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice si 

organizatorice corespunzatoare; 

vii. Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-mentionate, iar DACIN SARA 

isi asuma responsabilitatea de a demonstra conformitatea prelucrarii.  
 

I. Ce înseamnă prelucrarea datelor 

 
Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se în înțelege orice operațiune sau set de 

operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu 

sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 

stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ştergerea sau 

distrugerea. 
 
În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, DACIN SARA va avea întotdeauna în vedere ca 

prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate şi transparență, datele solicitate fiind adecvate, 

relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. 



 

 
  

 

II. Ce date cu caracter personal prelucrăm?  
 
 
 

 Date privind studiile şi 

formarea profesională, 

locul de muncă 

 
 Date financiare  

 
 Date de identificare (nume şi prenume, CNP, serie şi 

număr act de identitate/date paşaport, data naşterii, 
cetățenia, semnătura 

 
 Date de contact (adresa de domiciliu / reşedința, adresa 

de e-mail, număr de telefon 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Lista acestor date poate varia în funcție de prevederile legale aplicabile și necesare activitățății de colectare, 

repartiție, etc. întreprinse de către DACIN SARA precum şi de politicile de prudențialitate ale DACIN SARA.  
Datele cu caracter personal pot fi obținute direct de la dumneavoastră, de la terți (de exemplu, instituții publice). 

 

 

Aceste date le vom folosi conform descrierilor de mai jos, in cadrul cărora ne vom referi, conform art. 13 din 

Regulament,la (a) scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, (b) temeiul juridic al prelucrării; 

(c) categoriile de date cu caracter personal vizate;(d) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu 

caracter personal, după caz; (e) daca este incident transferul de date cu caracter personal către un destinatar 

dintr-o țară terță UE sau o organizație internaționali (f) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter 

personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (g) drepturile 

de care dispuneti in calitate de persoana vizata de prelucrare. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

III. În ce scopuri prelucrăm datele personale? 
 

 
Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri: 
 

 Efectuarea activităților de colectare; 
 Furnizarea de servicii financiar-bancare; 
 Furnizarea serviciilor de repartiție; 
 Cu scopul de a ne mări echipa în funcție de 

locurile de muncă vacante în cadrul DACIN 
SARA și întemeindu-ne pe interesul legitim 
ca temei juridic de prelucrare a datelor cu 
caracter personal, colectam datele 
dumeavoastră cu caracter personal 
menționate în CV, care se pot referi la 
nume, prenume, adresa poștală, adresa e-
mail, număr telefon, data nașterii, educație 
pregătire profesională, preferințe, 
competențe, trăsături de caracter, pasiuni, 
care vor fi prelucrate în cadrul companiei de 
către departamentul Personal; datele 
colectate vor fi păstrate pe durata procesului 
de recurtare, urmând a fi șterse la momentul 
în care perioada de recurtare este închisă și 
nu sunteți declarat admis – în cazul în care 
vă dați acordul pentru recontactarea 
ulterioară în cazul unor poziții vacante în 
cadrul DACIN SARA prin bifarea activă a 
căsuței de consimțământ, datele 
dumneavoastră vor fi păstrate pe o durată 

de încă 6 luni de la data închiderii perioadei 
de aplicații.  

 Cu scopul de a avea acces la platforma 
DACIN SARA în cazul vizualizării 
informațiilor relevante ce vizează activitatea 
de repartiție și pentru a derula relația cu 
DACIN SARA, prin accesarea contului, 
întemeindu-ne pe executarea contractului ca 
temei juridic de prelucrare a datelor cu 
caracter personal, date precum numele, 
prenumele, adresa de e-mail, numărul de 
telefon, care vor fi prelucrate intern de către 
colegii responsabili cu gestionarea relației cu 
membrii DACIN SARA; datele colectate vor fi 
păstrate până la încetarea mandatului și a 
dispozițiilor legale aplicabile și încă o 
perioadă suplimentară, din motive contabile, 
fiscale, etc.; totodată menționăm că site-ul 
DACIN SARA este dezvoltat și găzduit de 
către partenerul nostru contractual, care este 
un destinatar al datelor furnizate prin 
intermediul acestei pagini, datele fiind 
stocate pe servere aflate în România. 

 Transmitere către terți contractanți, în 
condițiile legii (precum, dar fără a se limita 
la, firme de curierat/servicii poștale, instituții 
publice precum ANAF, ORDA, etc.); 
 

 

 

În anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude 

intervenția umană  

 

IV. Ce se întamplă dacă nu dori i ca datele cu caracter personal să fie 

prelucrate de către DACIN SARA? 

 

Inițierea şi derularea relației dintre Dv. și DACIN SARA în vederea derulării activității prevăzute de legea 

8/1996 şi îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările în vigoare pot fi efectuate doar în baza prelucrării 

datelor cu caracter personal.  

În cazul în care nu doriți să ne furnizați informațiile necesare sau vă opuneți prelucrării ulterioare a 

acestora, vom fi în imposibilitatea colectării și repartizării sumelor cuvenite dv. cu titlul de renumerații – 

ca urmare a utilizării operelor audiovizuale din repertoriul dumneavoastră în temeiul legii 8/1996.  
.  

 

V. Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal? 
 

 

Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi: 
 

 Parteneri (OGC-uri străine ce au colectat renumerații ca urmare a difuzării operelor dumneavoastră în 
străinătate); 

 Terți subcontractați (ex: prestatori servicii poștale, furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de 
servicii de plata / bancare, furnizorii de servicii de gazduire/administrare/mentenanta site-uri;  furnizori 
de alte servicii, entitati care asista DACIN SARA in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, 



 

 
autoritati publice, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate. 
etc.); 

 ANAF, ORDA, etc. 
 Angajatori; 
 Alte autorități competente (pentru îndeplinirea obligațiilor legale); 
 Mandatari/împuterniciți în scopul realizării intereselor legitime ale DACIN SARA (firme de avocatură, 

contabili, etc.); 
 Reprezentanți legali ai dv.   

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

VI. Se pot transmite datele în afara  țării? 
 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate să implice transferarea lor în străinătate, către OGC-uri străine 

în vederea repartizării sumelor cuvenite dv. provenind din utilizarea operelor în străinătate. În toate cazurile, 

orice transfer va fi efectuat cu instituirea garanțiilor necesare care să asigure protejarea datelor cu caracter 

personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, 

precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.  
 

VII. Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale? 
 

 

Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit şi a extins sfera drepturilor 

persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.  
Regăsi i mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună înțelegere a conținutului juridic al acestora: 
 
• Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele şi caracteristicele prelucrării acestora în 

relația dumneavoastră cu DACIN SARA 
 
• Dreptul la rectificare: dreptul de a obţine din partea DACIN SARA, fără întârzieri nejustificate, 

rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc 
 
• Dreptul la ştergere: vă puteți exprima dreptul la ştergerea datelor din evidențele DACIN SARA, în 

conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal 
 
• Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: 

persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ştergerii 

datelor, atunci când DACIN SARA  nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar 

persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci 

când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele 

legitime ale DACIN SARA prevalează asupra celor ale persoanei vizate 
 

• Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a solicita DACIN SARA transmiterea datelor 

personale furnizate de dumneavoastră, într-un format structurat utilizat în mod curent şi care poate fi citit 

automat; transmiterea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde această operațiune 

este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de DACIN SARA 
 
• Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situa 

ia dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția 

cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se 

adresează o cerere scrisă către DACIN SARA, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită 

opoziția şi motivul întemeiat şi legitim legat de situa ia dumneavoastră particulară 
 
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita DACIN 

SARA de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de 

profiluri, şi care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o 

măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, ave i 

posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum şi 

posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare 
 
• Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP) 
 
• Dreptul de a vă adresa justiției  

 

VIII. Cât timp sunt prelucrate datele personale de către DACIN SARA? 

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți membru/beneficiar a 

renumerațiilor reprezentând drepturi de autor, precum şi ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile 

legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozițiile 

legale ce reglementează arhivarea documentelor contabile, legislația muncii, etc.). 



 

 
 
 
 

Toate informatiile colectate sunt prelucrate cu respectarea principiilor mentionate mai sus, la care sunt 

adaugate masuri tehnice si organizatorice, care permit trasabilitatea si transparenta privind prelucrarea datelor 

dumneavoastra. In relatie cu imputernicitii prin intermediul carora se pot prelucra datele cu caracter personal, 

DACIN SARA ia masuri necesare pentru a se asigura ca acestia indeplinesc cerintele legale cu privire la 

protectia datelor si respecta standardele relevante, iar ca la date are acces un numar limitat de persoane, 

restrictionat la cele care au realmente nevoie sa le acceseze in vederea executarii obligatiilor contractuale. 

 

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră, 

puteți să ne contacta și folosind următoarele metode de comunicare: 

 

  
• prin e-mail, la adresa: office@dacinsara.ro  
• la sediul DACIN SARA;  
• în scris, la sediul DACIN SARA, situat în Str. Mihai Eminescu nr102-104, Et.1, Ap.4, Interfon 4, sector 1, 

Bucureşti 

 

Menționăm că informațiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispoziția dumneavoastră, în format 

actualizat, pe site-ul www.dacinsara.ro. 
 
 
 
 
 
 
 

 

DACIN SARA 


