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ANEXĂ  

LA MANDAT DE GESTIUNE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

de către ASOCIAȚIA DACIN SARA 

 

 

Art. 1 Subsemnatul/a, ................................................................................................................. 

în calitate de membru al ASOCIAȚIEI DACIN SARA, înțeleg că organismul de gestiune 

colectivă îmi va prelucra datele cu caracter personal cum ar fi, dar fără a se limita la numele, 

prenumele, pseudonimul, reprezentantul legal și/sau persoana de contact, adresa poștală și 

adresa de e-mail, număr de telefon, număr cont bancar, CNP, cu respectarea prevederilor 

legale aplicabile, inclusiv a Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 în 

următoarele scopuri: 

a) Executarea mandatului de gestiune a drepturilor concretizată în colectarea și 

repartizarea remunerațiilor cuvenite; 

b) Executarea obligațiilor legale ce revin DACIN SARA, incluzând, fără limitare: 

executarea obligațiilor fiscal-contabile, inclusiv formalitățile privind reținerea 

impozitului la sursă și plata contribuțiilor către ANAF; raportarea către ORDA; 

arhivare; asigurarea măsurilor de securitate a datelor; 

c) Îndeplinirea intereselor legitime ale DACIN SARA, incluzând, fără limitare: 

desfășurarea tuturor celorlalte activități prevăzute în obiectul de activitate al DACIN 

SARA conform Statutului și legislației aplicabile; monitorizarea video a sediului 

DACIN SARA; apărarea drepturilor DACIN SARA în cadrul și în legătură cu 

eventuale litigii. 

 

Art. 2 În măsura în care date cu caracter personal privitoare la alte persoane decât 

subsemnatul sunt furnizate DACIN SARA în legătură cu sau în cadrul Mandatului de 

gestiune, subsemnatul mă oblig să informez și dacă este cazul să obțin în prealabil acordul 

acestor persoane cu privire la prelucrarea respectivelor date de către DACIN SARA. 

 

Art. 3 Înțeleg că Datele Personale pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari: 

autorități publice  (ANAF, ORDA etc.) sau alte entități care prestează servicii publice, alte 

organisme de gestiune colectivă, împuterniciți care prestează servicii și prelucrează date pe 

seama DACIN SARA, parteneri contractuali ai DACIN SARA. Datele personale nu vor fi 

stocate în afara UE. 

 

Art. 4 Datele personale sunt stocate de către DACIN SARA în vederea prelucrării lor pe 

durata de protecție a drepturilor de autor pe care le încredințez spre gestiune în baza 

Mandatului, conform Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe; 

 



 

 

Art. 5 Datele personale sunt prelucrate de DACIN SARA în condiții de securitate, în 

concordanță cu prevederile legale în domeniu și sunt destinate utilizării de către DACIN 

SARA în scopurile declarate. 

 

Art. 6 În contextul activităților de prelucrare, DACIN SARA nu va recurge la procese 

decizionale automate sau la activități de profilare. 

 

Art. 7 Înțeleg că, în ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor personale, beneficiez 

de următoarele drepturi: 

a) Dreptul de informare, respectiv dreptul de a primi detalii cu privire la activitățile de 

prelucrare a datelor personale efectuate de către DACIN SARA; 

b) Dreptul de acces la datele personale, respectiv dreptul de a obține confirmarea DACIN 

SARA cu privire la prelucrarea datelor personale, precum și detalii privind activitățile 

de prelucrare; 

c) Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către DACIN SARA 

a datelor personale inexacte, precum și completarea celor incomplete; 

d) Dreptul la ștergerea datelor personale (“dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 

e) Dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale, în măsura în care sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 

f) Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele personale într-o 

modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit; precum 

și dreptul ca datele personale să fie transmise de către DACIN SARA către alt 

operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 

g) Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a mă opune, pentru motive temeinice, la 

prelucrarea pe viitor a datelor personale; 

h) 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; 

i) Dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care consider necesar. 

 

 Am luat la cunoștință faptul că pentru mai multe detalii privind prelucrarea și protecția 

datelor personale de către ASOCIAȚIA DACIN SARA pot consulta Politica de 

confidențialitate a DACIN SARA disponibilă atât pe site-ul www.dacinsara.ro, cât și la sediul 

DACIN SARA, iar pentru orice nelămuriri sau sesizări pot contacta DACIN SARA utilizând 

următoarele adrese: dpo@dacinsara.ro sau Str. Mihai Eminescu nr. 102-104, et. 1, apt. 4, 

sector 2, București, România.    

 

 

 

 Semnătura: 

http://www.dacinsara.ro/
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