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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 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 protecția 
datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor 
menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna 
documentul primit, expeditorului. 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Casa Judeţeană de Pensii Argeş prelucrează date cu caracter personal, prin 

mijloace automatizate/manuale, în scopul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege pentru 

această instituţie. 

În acord cu dispoziţiile legale care guvernează activitatea Casei Judeţene de Pensii 

Argeş, precum şi a celor privind soluţionarea petiţiilor şi cererilor de acces la informaţiile 

de interes public sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în scopul 

menţionat mai sus. 

În cazul petiţiilor şi cererilor de acces la informaţiile de interes public refuzul 

furnizării datelor prevăzute de lege determină imposibilitatea soluţionării cererii. 

Scopul prelucrării datelor personale il constituie acordarea si plata prestaţiilor 

solicitate de dumnevoastra in temeiul reglementarilor naţionale si internaţionale in 

vigoare. Prestaţiile solicitate de dumneavoastră se acorda in baza cererii inregistrate, 

document care echivalează cu exprimarea consimtamintului in mod experes si neechivoc 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi 

comunicate către autorităţi guvernamentale si judecătoreşti, către organe de cercetare 

penala, autorităţi fiscale, către persoane juridice cu competente in derularea 

operaţiunilor referitoare la plata prestaţiilor acordate de către instituţia noastră, precum 

si fata de alte persoane juridice fata de care dezvăluirea este ceruta de lege, 

Conform Legii nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare, aveţi 

următoarele drepturi: 

• de a solicita rectificarea datelor dumneavoasta, în situaţia în care sunt incorecte sau au 

intervenit modificări; 

• de a solicita o copie a inscrisurilor deţinute de instituţia nostra care conţin datele 

dumneavoastră cu caracter personal; 

• ştergerea datelor cu caracter personal, dupa expirarea perioadei legale de acordare a 

drepturilor solicitate si acordate; 

• restricționarea utilizării datelor cu caracter personal, in condiţiile prevăzute de RGPR. 


