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PREAMBUL. Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata al Academiei
Române „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” (ISMMA) în calitate de operator de date cu
caracter personal, prelucrează datele ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora
intră în mod automat prin vizitarea paginii de internet, www.ismma.ro, în conformitate cu
prevederile legislaţiei naţionale în vigoare aplicabile, ale Regulamentului (UE) 679/2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în cele ce urmează "RGPD" şi ale
Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice, în condiţii de siguranţă, doar în scopul pentru care acestea
au fost colectate.
DEFINIŢII
Date cu caracter personal- înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă (persoana vizată);
Persoană fizică identificabilă este o persoană căreia îi poate fi stabilită identitatea, direct sau
indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, un număr de
identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale.
Prelucrare - înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni 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 dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Site-ul ISMMA- reprezintă principalul mijloc de comunicare al ISMMA în spaţiul virtula şi
este accesibil la adresa www.ismma.ro
Art. 1. Date cu caracter personal colectate
a) Informaţii furnizate voluntar . Datele personale furnizate în calitate de angajat, în mod
liber, pe formularele tip folosite la angajare, dar şi copiile după documentele de identitate, de
stare civilă, studii si calificări care sunt necesare în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale
privind încheire şi executatrea contractului individual de muncă. Contactarea prin e-mail
furnizează în mod automat informaţiile personale. Aceste informaţii pot include numele şi
prenumele, profesia, instituţia, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail.
ISMMA păstrează în condiţii de securitate şi confidenţialitate datele încredinţate şi nu le
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dezvăluie sau transferă către terţi, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când
acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării.
b) Informaţii colectate automat. Cand o persoană navighează pe site-ul ISMMA se generează
în mod automat informaţii despre vizita persoanei pe site. Aceste informaţii includ adresa IP,
browser-ul utilizat, momentul accesării, pagina sau documentul accesat şi alte informaţii
tehnice. Site-ul ISMMA nu utilizează cookie-uri pentru trasarea opţiunilor de navigare,
înregistrarea căutărilor efectuate sau a altor elemente cu potenţial intruziv.
Art. 2. Scopul şi temeiul legal al prelucrărilor de date
a) Datele furnizate în calitate de angajat . Aceste date sunt sunt prelucrate în legătură cu
apariţia raporturilor de muncă.
b) Navigarea pe site-ul ISMMA. Aceste informaţii includ adresa IP, browser-ul utilizat,
momentul accesării, pagina sau documentul accesat şi alte informaţii tehnice. Temeiul pentru
această prelucrare este interesul legitim al ISMMA conform art.6 alin.1 paragraful 1 litera f)
din RGPD. ISMMA prelucrează aceste date pentru a asigura buna funcţionare şi îmbunătăţirea
serviciilor oferite de site, pentru identificarea utilizatorilor care au un comportament abuziv.
Informaţiile detaliate mai vechi de 10 zile se şterg în mod automat.
Art. 3. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Institutul pastrează datele personale ale angajaţilor pe toata perioda necesară îndeplinirii
scopurilor pentru care au fost colectate. Datele furnizate pentru executarea unui contract
individual de munca sunt păstrate pe o perioada nedeterminată.
Art. 4. Accesul la datele cu caracter personal şi destinatarii acestor date
Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul ISMMA dedicat
acestei activităţi. Aceste date pot fi comunicate persoanelor din afara ISMMA atunci când acest
lucru este necesar pentru atingerea scopului prelucrării ţi/sau în cazurile prevăzute de lege.
Art. 5. Transferul datelor cu caracter personal
Datele personale ale angajaţilor sunt trasferate catre ţări terţe când acest lucru este necesar din
puct de vedere al scopului colectării şi numai în scopuri ştiinţifice.
Art. 6. Drepturile persoanei vizate
a) Dreptul de acces (art.15 din RGPD) . Are dreptul de a obţine confirmarea prelucrării
datelor cu caracter personal de către ISMMA şi dreptul de acces la datele respective.
b) Dreptul la rectificare (art.16 din RGPD). Are dreptul de a obţine de la ISMMA,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile
în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu
caracter personal care sunt incomplete.
c) Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17 din RGPD) . Cu excepţia
datelor din dosarul personal, are dreptul de a obţine ştergerea datelor care o privesc în situaţiile
în care
(1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor,
(2) şi-a retras consimţământul şi nu există un alt temei pentru prelucrare,
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(3) se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte
prelucrarea sau
(4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
d) Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18) Are dreptul de a obţine restricţionarea
prelucrării datelor cu caracter personal de către ISMMA, în situaţia în care se aplică unul din
următoarele cazuri:
1. contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite verificarea exactităţii
acestora;
2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter
personal, solicitând, în schimb, restricţionarea utilizării lor;
3. s-a opus prelucrării în conformitate cu art.21 alin.(1) din RGPD, pentru intervalul de
timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale ISMMA prevalează asupra drepturilor
persoanei.
e) Dreptul la portabilitatea datelor (art.20 din RGPD)
Are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat întrun format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a
transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea ISMMA, în cazul în care:
1. prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul art.6 alin.(1) lit.(a) sau al art.9 alin.
(2) lit.(a) din RGPD sau pe un contract în temeiul art.6 alin.(1) lit.(b) din RGPD;
2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
f) Dreptul de opoziţie (art. 21 din RGPD) Are dreptul, în orice moment, de a se opune
prelucrării datelor cu caracter personal din motive legate de situaţia particulară în care se află.
În cazul în care şi-a exercitat dreptul de opoziţie, ISMMA nu mai poate prelucra datele
persoanei vizate cu caracter personal, cu excepţia cazului în care demonstrează că are motive
legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor,
drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau ca scopul prelucrării este constatarea, exercitarea
sau apărarea unui drept în instanţă.
g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată
(art.22 din RGPD) Are dreptul de a nu face obiectul unei decizii care evaluează aspecte
personale referitoare la propria persoană, care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată şi
care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură
semnificativă, cum ar fi performanţa la locul de muncă.
Acest drept nu poate fi invocat în cazul în care decizia:
1. este necesară pentru executarea unui contract între persoana vizată şi ISMMA;
2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care
prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi
intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
3. are la bază consimţământul persoanei vizate explicit.
h) Dreptul de retragere a consimţământului (art.7 alin.(3) din RGPD) În situaţia în care
prelucrarea se bazează pe consimţământ, persoana vizată îşi poate retrage consimţământul în
orice moment printr-o cerere expresă.
În cazul în care consideră că drepturile cu privire la prelucrarea datelor proprii cu caracter
personal au fost încălcate, are urmatoarele drepturi:
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i) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
j) Dreptul de a se adresa instanţei de judecată competente.
Art. 7. Securizarea datelor cu caracter personal
În cadrul operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, ISMMA utilizează măsuri
tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat
împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului
neautorizat la acestea.
Art. 8. Protecţia minorilor
Nu solicităm date personale de la minori. Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu ar trebui să ne
transmită date personale fără consimţământul părinţilor sau tutorilor. Nu sunt colectate în mod
intenţionat astfel de date şi nu sunt dezvăluite unor terţe părţi.
Art. 9. Legături către site-uri web externe
Site-ul ISMMA conţine link-uri către site-uri externe care nu reprezintă răspunderea ISMMA.
Art. 10 Exercitarea drepturile
Persoanele vizate pot adresa întrebari sau solicita lămuriri cu privire la prelucrarea datelor
proprii sau doresc să îşi exercite drepturile legale în legătură cu datele pe care le deţine
ISMMA, se pot adresa responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal al ISMMA,
la adresa de e-mail office@ismma.ro şi/sau în scris la adresa de corespondenţă Institutul de
Statistica Matematica si Matematica Aplicata al Academiei Române „Gheorghe Mihoc-Caius
Iacob”, Calea 13 Septembrie, nr.13, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050711.
Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.
Art. 11. Actualizare
Regulamentu prezent poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările şi
modificările prezentului regulament sunt valabile de la data aducerii la cunoştinţă, care se va
realiza prin publicare pe site-ul ISMMA.
Art 12. Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
Responsabilul cu protecţia datelor desemnat la nivelul ISMMA poate fi contactat la următoarea
adresă de e-mail office@ismma.ro şi/sau în scris la adresa de corespondenţă Institutul de
Statistica Matematica si Matematica Aplicata al Academiei Române „Gheorghe Mihoc-Caius
Iacob”, Calea 13 Septembrie, nr.13, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050711.
Data ultimei actualizări: 14.05.2020

