Notă de informare privind
protecția datelor cu caracter personal ale angajaților
Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române
Institutul de Istorie a Religiilor, înființat în baza HG nr.32/2008, cu sediul în București,
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, cod fiscal 24053142, tel 021-314 30 74, email
secretariat@ihr-acad.ro, website: www.ihr-acad.ro, în calitate de angajator, reprezentat legal prin dr.
Bogdan TĂTARU-CAZABAN, în calitate de Director, vă informează prin prezenta despre
prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către institut și despre drepturile pe care le aveți în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului UE
din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și
securitatea datelor personale.
Institutul de Istorie a Religiilor protejează datele personale ale angajaților și manifestă
transparență privitor la categoriile de date prelucrate.
Scopul și baza legală a prelucrării datelor dvs.
În conformitate cu legislația națională (Legea nr. 506/2004, legea nr. 190/2018) și europeană
(Regulamentul (UE) 679/2016) în vigoare, Institutul are obligația de a administra în condiții de
siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. Institutul de
Istorie a Religiilor prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile
GDPR, ale legilor naționale și ale celor europene privind protecția datelor precum și, în calitate de
angajator, în conformitate cu prevederile specifice legislației muncii.
Ca angajator, Institutul de Istorie a Religiilor trebuie să păstreze și să prelucreze date
personale despre dumneavoastră pentru:
a) Gestionarea procesului de recrutare, de angajare propriu-zisă şi/sau de gestionare a
resurselor umane.
Astfel vi s-au solicitat sau vi se vor solicita date personale furnizate de dumneavoastră,
în calitate de candidat sau angajat, în mod liber, notate pe propria răspundere pe formularele
folosite la recrutare și la angajare, dar și copiile după documentele de identitate, de stare civilă,
studii și calificări, starea de sănătate, date fiscale/bancare, necesare în contextul îndeplinirii
obligațiilor legale privind încheierea și executarea contractului individual de muncă.
În acest context datele personale pe care Institutul de Istorie a Religiilor le deține și pe
care le va prelucra vor fi utilizate pentru managementul și administrarea relațiilor de muncă.
Institutul de Istorie a Religiilor va păstra și va folosi datele personale pentru a-i permite
să
gestioneze relația contractuală de muncă în mod eficient, legal și adecvat, în
timpul procesului
de recrutare, în timp ce aveți calitatea de angajat, în momentul în care
relațiile de muncă se
termină precum și după încetarea relațiilor de muncă. Această activitate include
utilizarea
informațiilor care permit Institutului de Istorie a Religiilor executarea contractului de muncă și
respectarea oricăror cerințe legale aplicabile.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:
- executarea contractului individual de muncă (întocmirea dosarului de personal, fișa
postului); completarea soft-ului online REVISAL; întocmirea și transmiterea statelor de
plată; plata salariului și/sau a altor sume (deconturi) prin virament bancar; comunicarea
angajat- angajator; respectarea oricărei cerințe legale de reglementare în domeniul sănătății
și securității muncii (colaborarea și schimbul de informații cu medicul de medicina muncii,
prevenirea și stingerea incendiilor PSI; monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor,
bunurilor utilizate de Institutul de Istorie a Religiilor)
- scopuri arhivistice
- scopuri statistice
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b) Urmărirea unor interese legitime.
Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este posibil să se facă pentru a urmări
interesele legitime ale institutului, pentru a preveni frauda sau în diferite scopuri administrative.
Institutul de Istorie a Religiilor va procesa datele dumneavoastră personale în cazul în care aceste
interese nu prevalează intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale dumneavoastră.
c) Protejarea poziției Institutului de Istorie a Religiilor în cazul unei proceduri
judiciare.
În situația în care dumneavoastră nu doriți furnizarea anumitor date necesare procesului de
angajare și executare a contractului de muncă, este posibil ca angajatorul să nu reușească, în
anumite circumstanțe, să se conformeze obligațiilor legale și veți fi informat despre implicațiile
acestei decizii.
Baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alineatul (1)
litera (b) din Regulamentul (UE) 679/2016 – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale
precum și pentru respectarea unor prevederi legale care îi revin Institutului de Istorie a Religiilor,
conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR. În măsura în care sunt necesare categorii speciale
de date cu caracter personal (ex. date privind starea dumneavoastră de sănătate sau informații cu
privire la condamnările penale), prelucrarea se va face în conformitate cu prevederile art. 9, alin (2),
lit. (a) și (h) din GDPR. Întocmirea de studii statistice, dacă va fi cazul, se va realiza în baza art. 9,
alin. (2), lit. (j) din GDPR.
Dacă în viitor intenționăm să procesăm datele dumneavoastră personale în alte scopuri
decât cele pentru care au fost colectate, vă vom furniza informații cu privire la scopurile noi precum
și orice alte informații relevante.
Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica Institutului de Istorie a Religiilor privind protecția și securitatea datelor personale
este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile convenite între Angajator și Angajat.
Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a executa anumite obligații legale în
interesul legitim și asumat al angajaților noștri, putem solicita acestor angajați să furnizeze
informații și despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei dumneavoastră (copii și/sau
părinți aflați în întreținere, pentru anumite deduceri, etc.).
În procesul de recrutare, angajare propriu-zisă și/sau gestionare resurse umane, sfera datelor
cu caracter personal poate cuprinde următoarele tipuri de informaţii:





date personale (clasice sau digitale) care permit candidatului/angajatului să fie
identificat: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Pașaport, sex, data și locul naşterii,
cetățenia, semnătura, datele din actele de stare civilă, nr. dosar de pensie, asigurări
de sănătate și sociale, date din permisul de conducere, date privind condamnările
penale sau sancțiunile de natură financiară;
date de contact: adresă, telefon, adresă de e-mail, adresă de domiciliu/reședință; date
bancare (bancă, număr de cont)
informaţii care permit verificarea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie aferente
procesului de recrutare respectiv: naţionalitate, limbi străine, educaţie, formare și
experienţă profesională: diplome, studii, referințe/recomandări, publicații, date care
se regăsesc, de obicei, în CV, chiar din momentul în care persoana vizată iniţiază o
aplicaţie pentru un loc de muncă.
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Date speciale ale angajaților deținute de Institutul de Istorie a Religiilor
Institutul de Istorie a Religiilor nu prelucrează date personale speciale privitoare la originea
rasială sau etnică, opiniile politice, credința religioasă, apartenența la sindicate, date genetice, date
biometrice pentru identificarea persoanei, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.
Fotografia personală poate fi folosită ori prelucrată numai dacă angajatul și-a dat consimțământul
explicit în acest sens, cf. art.9, alin 2, lit (a) din GDPR. Dacă veți considera că într-un document pe
care l-ați furnizat la angajare din proprie inițiativă (cerere, formular de candidatură, CV, scrisoare
de motivație) ați prezentat date personale sensibile, puteți să solicitați ștergerea acestor informații și
dovada ștergerii lor.
Sursa datelor cu caracter personal
Institutul de Istorie a Religiilor colectează date personale direct de la dumneavoastră sau
din documente publice. În cazul în care este necesară prelucrarea unor date cu caracter personal
obținute de la terți, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la
utilizarea datelor cu caracter personal transmise.
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele personale ale angajaților sunt destinate utilizării de către Institutul de Istorie a
Religiilor și sunt comunicate următorilor destinatari:
a) Persoana vizată (angajatul)
b) Autorități publice centrale/locale (ITM, ANAF)
c) Servicii sociale și de sănătate (CNAS, OPSNAJ, etc.)
d) Societăți bancare
Institutul de Istorie a Religiilor garantează angajaților că dezvăluirea datelor către terți se
face în baza prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați la lit b)-d).
Perioada de stocare a datelor personale
Institutul de Istorie a Religiilor păstrează datele personale ale angajaților atât timp cât este
necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor
personale. Durata de păstrare a datelor prelucrate în vederea încheierii și executării unui contract
individual de muncă este nedeterminată. Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor
contractuale de muncă, vă veți exercita dreptul la ștergerea datelor, Institutul de Istorie a Religiilor
va continua să păstreze un set de date personale de bază (nume, data nașterii, perioada contractuală,
etc.) conform cerințelor legale.
Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de GDPR, să vă exercitați următoarele
drepturi:
a) Dreptul la informare. Prezenta notă privitoare la protecția datelor furnizează informațiile pe
care aveți dreptul să le primiți.
b) Dreptul de acces la date. Pentru a afla detalii despre felul în care sunt gestionate și prelucrate
datele dumneavoastră este necesar să depuneți o solicitare în scris. Răspunsul va fi furnizat în
termen de o lună de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau
excesivă).
c) Dreptul la rectificare. Puteți solicita rectificarea oricăror date inexacte care vă privesc.
Rectificarea trebuie executată în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Vom transmite
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d)

e)

f)

g)

h)

modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a
fost făcut.
Dreptul la ștergere. Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dumneavoastră personale
într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul
pentru care au fost comunicate, sau dacă vă retrageți consimțământul), cu excepția datelor care
fac parte din dosarele permanente ale Institutului de Istorie a Religiilor și care nu pot fi
eliminate, conform legii.
Dreptul la restricționarea prelucrării. Puteți solicita restricționarea prelucrării/ comunicării
către terți, în cazul în care contestați exactitatea datelor precum și în alte cazuri prevăzute de
lege.
Dreptul la portabilitatea datelor. Datele dumneavoastră se află înregistrate atât în format fizic
cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. Puteți primi datele personale care vă
privesc și pe care ni le-ați furnizat, în anumite condiții, într-un format care poate fi citit automat
sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
Dreptul la opoziție. În măsura în care legea ne permite, vom opri procesarea datelor
dumneavoastră dacă vă opuneți procesării, în baza unui interes legitim sau dacă apar situații
care vă determină să vă exercitați acest drept.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri. Institutul de Istorie a Religiilor nu practică crearea de profiluri pe baza
datelor stocate ale angajaților. În cazul unei prelucrări automate necesare sau consimțite, puteți
cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul
punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sus-menționate, vă rugăm să depuneți o cerere la
Secretariatul Institutului de Istorie a Religiilor.
Transmiterea datelor către o țară terță
Datele cu caracter personal ale angajaților (nume, prenume, adresa de email și afilierea
profesională) sunt transmise în țări terțe prin publicarea studiilor/articolelor științifice pe platforme
de cercetare/documentare specializate, în urma îndeplinirii anumitor proceduri specifice de către
Institutul de Istorie a Religiilor și numai în scopuri științifice și de cercetare științifică.
Detalii privind prelucrarea datelor speciale sau întemeiate pe consimțământ
Atunci când prelucrarea se bazează pe art.6. alin. (1). lit.(a) din GDPR: “Persoana vizată și-a
dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe
scopuri specifice”, sau pe art.9, alin. (2), lit. (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 Europene sau dreptul intern prevede ca interdicția
prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate”, 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.
Angajamentul și politica Institutului de Istorie a Religiilor privind protecția și
securitatea datelor
Protecția și securitatea datelor fac obiectul unor politici interne de control cu privire la
pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea frauduloasă de date fizice și electronice care sunt cuprinse
în Registrul Riscurilor la nivelul instituției. La datele personale ale angajaților are acces doar
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contabilul-șef al Institutului de Istorie a Religiilor, care este instruit și obligat sub sancțiunea
Codului Penal să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră personale.
Informații suplimentare
Responsabilul Institutului de Istorie a Religiilor pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal este dl. Octavian-Adrian NEGOIȚĂ care poate fi contactat la adresa de email
negoita.octavian@yahoo.com sau la sediul institutului. Responsabilul pentru protecția datelor are
atribuții de monitorizare a conformității cu legislația cu privire la protecția datelor cu caracter
personal.
La nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când
considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul www.dataprotection.ro
Fiecare angajat al Institutului de Istorie a Religiilor a confirmat prin semnătură că a luat
cunoștință de acest document.
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