NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (denumită în continuare AEP), cu
sediul în Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, cod postal 030084, telefon 021/310.07.69, fax
021/310.13.86, www.roaep.ro, e-mail: registratura@roaep.ro vă informează prin prezenta despre
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în conformitate
cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie
2016 (denumit în continuare RGPD) și legislația națională privind măsuri de punere în aplicare a
RGPD, în vigoare.
Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul AEP poate fi
contactată la următoarea adresă de e-mail: dpo@roaep.ro.
Scopurile și baza legală a prelucrării
AEP prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile
RGPD, în calitate de operator, prin intermediul structurilor/compartimentelor sale, în conformitate
cu prevederile legislației specifice aplicabile, respectiv Legea nr. 334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu
scopul înregistrării mandatarilor financiari în vederea realizării controlului finanțării campaniilor
electorale, având în vedere art. 34 și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Temeiul legal al prelucrării
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor
legale care îi revin operatorului (AEP), conform articolului 6 alin. (1) litera c) și e) din RGPD.
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Destinatarii datelor pot fi instanțe judecătorești, executori judecătorești, organe de
cercetare și urmărire penală, orice persoană care accesează pe orice cale informații cu caracter
public furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă.
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Perioda de păstrare a datelor
Datele cu caracter personal ale mandatarilor financiari vor fi păstrate permanent.
Drepturile dumneavoastră și modurile de exercitare ale acestora
Aveți posibilitatea, în condițiile prevăzute de RGPD, să exercitați următoarele drepturi:
dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la notificare privind rectificarea sau ştergerea
datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face
obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.
De asemenea aveți dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a vă adresa justiţiei, dacă considerați că
drepturile dumneavoastră nu au fost respectate.
Consecințele refuzului de a furniza datele
Refuzul de a furniza AEP datele dumneavoastră cu caracter personal va conduce la
imposibilitatea înscrierii dumneavoastră ca mandatar financiar.
Cum vă puteți exercita drepturile de persoană vizată?
Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate
olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la
registratura AEP, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată) la datele de
contact menționate în prezenta informare, respectiv: Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul
în Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, cod postal 030084, fax 021/310.13.86, e-mail:
registratura@roaep.ro.
Autoritatea Electorală Permanentă în calitatea sa de operator de date cu caracter personal,
este preocupată, în mod constant, de asigurarea unei protecții ridicate cu privire la prelucrările de
date cu caracter personal.
Subsemnatul/Subsemnata ………………………………………..declar că am luat la
cunoștință de Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal înainte de
predarea documentelor către AEP, în vederea înregistrării ca mandatar financiar al
…………………………….
Semnătura:

Data:

Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084
Telefon: 021.310.07.69, fax: 021.310.13.86
www.roaep.ro, e-mail: registratura@roaep.ro

