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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor 
Cod contract : POSDRU/89/1.5/S/63700 
Beneficiar : Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT-Bucureşti 

 

 
NOTĂ DE INFORMARE  

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 
 
 

În scopul garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie (numit în continuare IMT-
Bucureşti, Operatorul) are, potrivit dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, obligaţia de a administra în condiţii 
de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal obţinute în 
exercitarea activităţilor specifice proiectului POSDRU/89/1.5/S/63700. 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie este înregistrat ca 
operator de date cu caracter personal în Registrul de Evidență al Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 16825. 

I. IMT-Bucureşti prelucrează datele personale ale următoarelor categorii de 
persoane fizice: 

Membri ai grupului țintă și experți din cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/63700 

1. Date şi categorii de date prelucrate: nume şi prenume; sexul, data şi locul naşterii; 
telefon/fax; adresa; e-mail; profesia; loc de muncă; formare profesională; datele bancare; 
codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate. 

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: resurse umane necesare proiectului 
POSDRU/89/1.5/S/63700. 

3. Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal: Cu respectarea prevederilor 
legale, furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea derulării/iniţierii 
de raporturi juridice cu IMT-Bucureşti. Prin urmare, în cazul refuzului persoanei vizate de 
a furniza aceste date, Operatorul va refuza iniţierea raporturilor juridice, fiind în 
imposibilitatea realizării furnizării sprijinului prin intermediul proiectului 
POSDRU/89/1.5/S/63700. 

4. Destinaţia datelor cu caracter personal furnizate IMT-Bucureşti: informaţiile prevăzute 
la pct. 1 sunt destinate utilizării de către Operator şi/sau comunicării numai următorilor 
destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţii 
Operatorului care prelucrează datele personale, autorităţile publice centrale şi locale, alte 
instituţii abilitate de lege să solicite aceste categorii de date. 
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II. DREPTURILE PERSOANELOR ALE CĂROR DATE PERSONALE FAC OBIECTUL 
PRELUCRĂRII DE CĂTRE IMT-București 

Conform Legii nr. 677/2001, persoanelor vizate le sunt recunoscute urmatoarele drepturi:  

-   Dreptul persoanei vizate la informare (art. 12 din Legea 677/2001) – in cazul in care 
datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este 
obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului 
in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective: a) identitatea operatorului si 
a reprezentantului acestuia, daca este cazul; b) scopul in care se face prelucrarea datelor; 
c) informatii suplimentare (destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca 
furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; 
existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a 
dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care 
pot fi exercitate); d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a 
autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.  

-   Dreptul la acces la date (art. 13 din Legea 677/2001 ) – orice persoana vizata are 
dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, 
confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.  

-   Dreptul de interventie (art. 14 din Legea 677/2001) – orice persoana vizata are dreptul 
de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, 
actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma 
prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in 
date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; c) notificarea 
catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) 
sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort 
disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.  

-   Dreptul de opozitie (art. 15 din Legea 677/2001 ) – persoana vizata are dreptul de a se 
opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, 
ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care 
exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate 
viza datele in cauza.  

EXCEPTII 

Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri: cand prelucrarea 
este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana 
vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii 
unui contract sau antecontract; cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, 
integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate; cand 
prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului; cand 
prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes 
public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este 
investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele; cand prelucrarea este 
necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau al tertului caruia ii 
sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau 
drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate; cand prelucrarea priveste date 
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obtinute din documente accesibile publicului, conform legii; cand prelucrarea este facuta 
exclusiv in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele raman anonime 
pe toata durata prelucrarii. 

 De asemenea, persoanelor fizice le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei (art. 
18 din Legea 677/2001) – fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere 
autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru 
apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate. Orice persoana 
care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata 
ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta 
competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.  
Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi 
semnată la Directorul General al IMT-București.  
 
 
 
 

 

 

 


