
NOTA DE INFORMARE REFERITOARE LA PRELUCRAREA  

DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE COLABORATORILOR 

 

În înțelesul prezentei note de informare, termenii “Colaborator”/“Colaboratori” desemnează 
persoana/persoanele care acționează în interesul direct al Asociației „Retromobil Club România” în 

temeiul unui contract de voluntariat. 

Conform dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (denumit în 
continuare "GDPR"), faptul că Asociația prelucrează date cu caracter personal care vă privesc îi 
conferă RCR calitatea de operator de date cu caracter personal, iar Dvs. pe aceea de persoană 
vizată.  

Având în vedere calitatea Dvs. de Colaborator în raport cu Asociația „Retromobil Club România”, prin 

prezenta vă informăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ce vă privesc, asigurând 
astfel conformarea Asociației „Retromobil Club România” la obligațiile decurgând din Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecț ia 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor) (RGPD). 

1. INFORMAȚII PRIVIND OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Asociația „RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA” (denumită în continuare "RCR" sau “Asociația”), cu 

sediul în str. Zeicani, nr. 13A, sector 3, București, CIF 11189593, reprezentată legal prin dna. 

Măgureanu Gabriela-Elena în calitate de Președinte al Consiliului Director, prelucrează diferite 
categorii de date cu caracter personal personale ale Colaboratorilor în considerarea raporturilor 

juridice dintre Dvs. și RCR. 

2. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL 
PRELUCRĂRII 

Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal îl constituie, în general, realizarea obiectului de 
activitate al RCR, astfel cum acesta este prevăzut în statutul Asociației, iar în particular, exercitarea 
drepturilor și îndeplinirea obligațiilor RCR decurgând din calitatea sa de parte la contractul încheiat cu 

Dvs. 

De asemenea, datele Dvs. constând în nume și prenume, alături de funcția pe care o ocupați în 
cadrul Asociației, sunt publice atât în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de Ministerul Justiției, 
potrivit legii, cât și pe site-ul www.retrombil.ro în vederea corectei informări a tuturor persoanelor 
interesate și pentru a facilita contactul cu persoanele interesate, în raport de atribuțiile ce vă revin în 
raport cu Asociația. 

Prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal se desfășoară, după caz, în baza următoarelor 
temeiuri juridice: 

- Articolul 6 alineatul (1) litera b) din RGPD – pentru încheierea și respectiv executarea contractului de 
voluntariat;  

- Articolul 6 alineatul (1) litera c) din RGPD – în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi este 

impusă Asociației (inclusiv, printre altele, obligațiile care decurg din dispozițiile Codului Fiscal și a 
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normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările care pot apărea periodic).  Printre 

aceste obligații sunt incluse, fără limitare la acestea, îndeplinirea obligațiilor privind înregistrările 
contabile;  

- Articolul 6 alineatul (1) litera f) din RGPD – interesele legitime urmărite de RCR sau de o parte terță. 
În cazul reprezentanților legali, convenționali sau persoanelor de contact (salariați și colaboratori) ai 
Colaboratorilor -  în scopul derulării în bune condiții a relațiilor contractuale; 

- Articolul 6 alineatul (1) litera a) din RGPD – un consimțământ exprimat în legătură cu datele a căror 
prelucrare nu se întemeiază pe niciunul din motivele menționate mai sus (de ex. menționarea numelui 
și prenumelui Colaboratorului în cuprinsul materialelor de prezentare a activității Asociației). 

Reglementările legale în vigoare prevăd că anumite categorii de date se vor furniza în funcție de 
necesitate pentru executarea unui contract. Este alegerea dumneavoastră să nu furnizați anumite 
date cu caracter personal pe care legea nu vă obligă să le puneți la dispoziție, totuși, dacă nu veți 
furniza astfel de date, acest lucru ar putea să vă pună în imposibilitatea de a vă bucura de beneficii 
suplimentare și ar putea face dificilă executarea contractului.  

Perioada pentru care vor fi stocate datele Dvs. este determinabilă prin raportare la obligațiile 
de păstrare a evidențelor contabile ale Asociației și respectiv la perioada de timp 
corespunzătoare termenului de prescripție extinctivă general, iar în cazurile în care temeiul 

prelucrării datelor îl reprezintă consimțământul Dvs., această perioada de stocare durează până la 
retragerea de către aceasta a consimțământului, sau atât timp cât îi va fi necesar Operatorului sau 
unei părți terțe în scopul urmăririi unui interes legitim, totuși, care să nu depășească finalul perioadei 
necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. După expirarea acestor 
perioade, datele vor fi șterse sau anonimizate. 

3. DEZVĂLUIREA DATELOR DVS. CĂTRE TERȚI  

În scopul realizării obiectului său de activitate, Asociația divulgă părți necesare din Datele Dvs. cu 
respectarea măsurilor adecvate pentru a asigura că Datele sunt prelucrate, securizate și transferate 
în conformitate cu cerințele legale, numai în măsura în care astfel de operațiuni sunt necesare și 
numai următoarelor categorii de terți: 

 entități care oferă servicii relevante pentru Site, cum ar fi furnizorii de sisteme și soluții IT, 
precum și furnizorii de servicii de mentenanță. O listă a acestora poate fi obținută la cerere; 

 entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri 
profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea Datelor sau în 
cazul în care legea impune divulgarea acestora; 

 persoanelor care pot demonstra că dețin un mandat pentru a acționa în numele Dvs. 

Datele Dvs. constând în nume și prenume, alături de funcția pe care o ocupați în cadrul Asociației, 
sunt publice atât în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de Ministerul Justiției, potrivit legii, cât și 
pe site-ul www.retrombil.ro în vederea corectei informări a tuturor persoanelor interesate și pentru a 
facilita contactul cu persoanele interesate, în raport de atribuțiile ce vă revin în raport cu Asociația. 
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4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC 
EUROPEAN (SEE) 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către țări terțe situate în afara Spațiului 
Economic European. Transferul va avea loc cu respectarea reglementărilor obligatorii în ce privește 
protecția datelor cu caracter personal și prin asigurarea prelucrării în siguranță a datelor.  

5. PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT 

Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate într-o manieră automatizată pentru a lua decizii sau 
pentru a crea profiluri. 

6. Drepturile persoanelor vizate 

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele ale căror date sunt prelucrate vor 
avea următoarele drepturi: 

să solicite Operatorului să asigure accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrează, 

• să solicite Operatorului să rectifice datele cu caracter personal pe care le prelucrează, 

• să solicite Operatorului să șteargă datele cu caracter personal pe care le prelucrează, 

• să solicite Operatorului limitarea prelucrării datelor cu caracter personal,  

• să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal, 

• dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, 

• dreptul să își retragă în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal, caz în care retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării 
efectuate în baza respectivului consimțământ anterior retragerii acestuia, 

• dreptul de a depune o plângere la o autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP).  

Puteți contacta Operatorul prin transmiterea unei cereri scrise: 

• la adresa sediului social menționat mai sus;  

• pe cale electronică la următoarea adresă de e-mail: presedinte@retromobil.ro 

 

În cazul în care, urmare a modificărilor intervenite în legătură cu raporturile juridice dintre părți și 
respectiv dispozițiile legislative aplicabile, va rezulta necesitatea actualizării/modificării notei de 
informare, veți fi informat/ă în legătură cu noul conținut al notei de informare printr-o comunicare 

transmisă la adresa Dvs. de e-mail. 

 


