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INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul 

COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI IAȘI 
 

Asociația Profesională, Colegiul Consilierilor Juridici Iași, cu sediul în mun. Iași, 
bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.8, jud. Iași, colectează și prelucrează datele cu 
caracter personal ale consilierilor juridici înscriși în evidențele sale, în conformitate cu 
prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date. 

Scopul prezentei informări este aducerea la cunoștința dumneavoastră temeiul juridic 
al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopul prelucrării, durata 
prelucrării, transferul de date, drepturile dumneavoastră în legătură cu aceasta cât și 
alte informații utile în acest sens. 

În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, Colegiul Consilierilor Juridici Iași 
ține cont de reglementările legale în vigoare în această materie, respectă și aplică 
principiile care stau la baza protecției datelor cu caracter personal și asigură 
confidențialitatea și securitatea datelor prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate. 

 
Temeiul juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal 

este îndeplinirea obligației legale impuse de Legea 514/2003. În acest sens Colegiul 
Consilierilor Juridici Iași colectează datele cu caracter personal ale consilierilor juridici, 
la cerere, odată cu înscrierea acestora în Colegiu și le prelucrează în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

 
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate în scopul administrării și 
executării obligațiilor legale impuse de Legea 514/2003 (cuprinzând înscrierea 
consilierilor juridici în cadrul Colegiului, pregătirea și evaluarea profesională a 
consilierilor juridici stagiari, pregătirea profesională continuă a consilierilor juridici 
definitivi, consiliere, ș.a.). Datele dumneavostră cu caracter personal nu vor fi folosite în 
alte scopuri decât cele menționate. 
Refuzul furnizării datelor cu caracter personal către Colegiul Consilierilor Juridici Iași 
conduce la imposibilitatea executării obligațiilor legale impuse de Legea 514/2003, 
astfel fiind imposibilă înscrierea în Colegiul Consilierilor Juridici cât și completarea altor 
formalități absolut necesare desfășurării profesiei de consilier juridic. 
 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal 
Datele dumneavostră cu caracter personal vor fi stocate în cadrul Colegiului 
Consilierilor Juridici Iași atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus 
(cel puțin pe toată durata perioadei de timp în care sunteți înscriși în Colegiu) precum și 
ulterior pe perioada de timp necesară executării obligațiilor legale prevăzută de 
dispozițiile legale generale în acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil. 
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În scopul limitării prelucrării, Colegiul Consilierilor Juridici Iași va efectua periodic o 
revizuire a necesității de prelucrare a datelor, pentru a limita cât mai mult posibil sfera 
datelor supuse prelucrării. 

 
Transferul datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, de regulă, NU vor fi transferate terților, cu 
excepția următoarelor situații: 

• Cazul în care Colegiul Consilierilor Juridici Iași are obligația de a comunica 
aceste date unor autorități publice; 

• Cand transferul de date se va face în baza legii pentru protejarea drepturilor și 
intereselor dumneavoastră sau a Colegiului; 

• Când transmiterea datelor cu caracter personal este solicitată în mod expres de 
persoana vizată (adică de către dumneavoastră). 

Transferul de date în cadrul Uniunii Europene, ori în statele a căror legislație prevede 
un nivel de protecție cel puțin egal cu cel oferit de legea română, va fi posibil doar 
pentru îndeplinirea unei obligații legale. 
Pentru cazuri atipice Colegiul Consilierilor Juridici va solicita Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal opinia și permisiunea de a 
transmite datele cu caracter personal. 

 
Drepturile persoanelor vizate: 

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în 
Regulamentul European 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:  

• Dreptul de informare și de acces la datele cu caracter personal 
Vă permite să fiți informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, să 
obțineți o confirmare a faptului că Colegiul Consilierilor Juridici Iași prelucrează sau nu 
datele dumneavoastră cu caracter personal și ce date sunt prelucrate. 

• Dreptul la rectificare 
Vă oferă dreptul de a solicita rectificarea și actualizarea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal care sunt inexacte sau incomplete. 

• Dreptul la ștergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat” 
Acest drept va fi posibil dacă datele cu caracter personal supuse prelucrării nu mai sunt 
necesare scopului și dacă nu există alte cerințe legale care ar împiedica acest lucru. 

• Dreptul de a vă retrage consimțământul 
Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului 
dumneavoastră. 

• Dreptul la restricționarea prelucrării 
Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor 
dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe precum: contestarea 
exactității datelor, prelucrare ilegală ș.a. 

• Dreptul la portabilitatea datelor 
Presupune dreptul de a a transfera, la cererea dumneavoastră, datele cu caracter 
personal ce vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, unui Colegiu al Consilierilor Juridici 
dintr-un alt județ. Acest drept poate fi exercitat numai în măsura în care prelucrarea 
datelor cu caracter personal a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar 
acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților 
tehnice folosite de către Colegiu. 

• Dreptul la opoziție 
Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de 
situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal.  
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• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 
automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri.  

Colegiul Consilierilor Juridici Iași nu folosește prelucrări exclusiv automate existând 
intervenția umană la fiecare tip de prelucrare. 

• Dreptul de a sesiza Colegiul Consilierilor Juridici Iași 
Orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt 
colectate și prelucrate de către Colegiul Consilierilor Juridici Iași sau orice sesizare 
împotriva modului de prelucrare a datelor cu character personal, de către noi, poate fi 
adresată pe email, cu specificarea motivului nemulțumirii sau/și a drepturilor pe care le 
considerați că au fost încălcate, la adresa: ccjiasi@gmail.com, sau prin poștă la 
adresa: bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.8, Iași, jud. Iași, urmând să primiți un 
răspuns în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării. 

• Dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal 

Pentru a adresa o sesizare/reclamație Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: anspdcp@dataprotection.ro sau prin poștă: B-
dul G-ral Gheorhe Magheru 28-30, sector 1, București, România. 

• Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate 
de lege 

• Dreptul de a fi notificat de către Colegiul Consilierilor Juridici Iași cu privire 
la breșe de securitate care ar putea avea impact asupra datelor 
dumneavoastră cu caracter personal. 

 
 
 

*Prin semnarea prezentei, declar și agreez următoarele: 
1. Am luat la cunoștință, am înțeles și am reținut conținutul Notei 

de Informare și nu am întrebări suplimentare în legătură cu aceasta. 
2. Furnizarea numărului meu de telefon și a adresei mele de email 

reprezintă acordul meu pentru utilizarea acestora ca mijloc de 
comunicare cu Colegiul Consilierilor Juridici Iași.  

3. Furnizarea unei fotografii cu scopul obținerii legitimației de 
consilier juridic reprezintă acordul meu. La fel, declar că am oferit 
consimțământul Colegiului Consilierilor Juridici Iași de a transmite 
furnizorului de legitimații fotografia furnizată de mine, doar pentru 
scopul creării legitimației. Mi-a fost explicat că după atingerea 
scopului de creare a legitimației, Colegiul Consilierilor Juridici Iași și 
furnizorul de legitimații, vor șterge din baza lor de date fotografia 
furnizată de mine, fără a păstra copii de pe aceasta, iar pe toată 
perioada procesării (din momentul furnizării până la momentul 
ștergerii din baza de date) acestei fotografii i se va aplica aceleași 
condiții de protecție a datelor cu caracter personal specificate în 
informarea de mai sus. 

 
DATA:       NUMELE ÎN CLAR ȘI SEMNĂTURA : 
 
 
_________________    ______________________________ 
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