INFORMARE PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA (C.E.C.C.A.R.),
denumit în continuare CECCAR, cu sediul social în București, str.Intrarea Pielari, nr. 1, cod de înregistrare fiscală RO 7426179,
telefon: 021 3308869/ 021 3308870, fax 021 3308883, e-mail: contact@ceccar.ro, în calitate de „Operator de Date” prelucrează
datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate şi manuale, în scopul exercitării activității
profesiei contabile în calitate de membru expert contabil sau contabil autorizat, conform O.G. nr. 65/1994 privind organizarea
activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a
Regulamentului de organizare și funcționare a CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către CECCAR și împuterniciții acestuia în temeiul art. 6 alin. 1 lit
c, e, și f din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respectiv îndeplinirea unei obligații legale
care îi revine operatorului, îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public precum și interesul legitim al Operatorului.
Sunteți obligat să furnizaţi datele personale solicitate cu ocazia înscrierii în Tabloul CECCAR, în calitate de membru, acestea
fiind necesare scopului menţionat anterior. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea înscrierii în Tabloul CECCAR ca
membru CECCAR, precum și imposibilitatea prelucrării datelor în scopul exercitării profesiei contabile ca membru expert contabil
sau membru contabil autorizat.
Activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează de către CECCAR prin angajații săi,
organele alese sau împuterniciți (ex. furnizori de servicii informatice) și privesc:
a) organizarea și monitorizarea activității membrilor CECCAR;
b) activități de organizare a examenelor profesionale, inclusiv testarea cunoștințelor și executarea stagiului profesional;
c) activități de evidență a membrilor;
d) organizarea evenimentelor publice de specialitate/conferințe în scopul dezvoltății profesionale a membrilor, a informării
privind noutățile legislative precum și a încheierii sau menținerii unor relații de cooperare cu organizațiile profesionale
similare din alte state;
e) orice alte activități specifice, conform O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a
contabililor autorizați, a Regulamentului de organizare și funcționare a CECCAR sau a oricărui act normativ în vigoare.
Cu ocazia desfășurării examenelor profesionale și a organizării de evenimente/conferințe CECCAR va putea utiliza sisteme
de înregistrare audio-video și va putea prelua imagini prin intermediul fotografiilor. Înregistrările și fotografiile vor fi stocate de
către CECCAR în scopul arhivării.
Vă informăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, domiciliu, CNP, seria și numărul CI,
locul nașterii, data nașterii, cetățenie, stare civilă, formare profesională, studii, experiența profesională, diplome, competențe,
evaluări ale performanței, profesie, activități lingvistice, cazier, date medicale, imaginea, semnătura.
Datele colectate sunt destinate prelucrării de către CECCAR și împuterniciții acestuia și sunt transmise numai în vederea
executării obligațiilor legale ale instituției către autoritățile publice abilitate, după cum urmează: organelor fiscale, Ministerului
Finanțelor, Ministerului Justiției, precum și la solicitarea organelor judiciare și altor instituții abilitate, dacă este cazul. Datele
dumneavoastră de identificare (nume, prenume, calitatea obținută, telefon, adresă de e-mail) vor fi publicate în Tabloul CECCAR
și pe site-urile CECCAR, respectiv Monitorul Oficial al României și dacă este cazul, în Listele experților contabili judiciari pe
specializări, transmise anual Ministerului Justiției. Necesitatea publicării acestor date este reprezentată de exercitarea unei sarcini
care servește unui interes public.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata deținerii acestei calității de membru CECCAR, până la
radierea/excluderea din Tabloul CECCAR. Ulterior, aceste date vor fi prelucrate exclusiv prin stocare și/sau consultare pe durata
necesară respectării obligațiilor legale ale CECCAR și a termenelor legale de arhivare.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul
de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale precum și dreptul la ștergerea datelor, în condițiile prevăzute de Regulament.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului de
date, prin:
a) registratură, la sediul CECCAR, sau la sediul Filialelor județene;
b) poștă la adresa din municipiul București, str. Intrarea Pielari, nr. 1, sector 4;
c) e-mail la: contact@ceccar.ro.
De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor
prin e-mail la dpo@ceccar.ro sau telefonic la numărul de telefon 0727 923 915, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între
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orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de
Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal.
Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră
personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.
Am luat la cunoștință:
Numele și prenumele
………………………….
Semnătura.…………….

Data……………………

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR SUPLIMENTARE
Suplimentar față de datele identificate mai sus, în vederea unei comunicări eficiente în relația CECCAR-membru, ne
puteți pune la dispoziție numărul dumneavoastră de telefon și adresa de e-mail. Aceste date pot fi prelucrate de CECCAR
numai cu acordul dumneavoastră expres. În măsura în care sunteți de acord cu furnizarea acestor date, vă informăm că
beneficiați de toate drepturile menționate mai sus, având totodată dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat
printr-o simplă cerere adresată CECCAR.

Categorii date prelucrate

Sunt de acord cu prelucrarea lor Nu sunt de acord cu prelucrarea lor

- adresă e-mail _____________





- nr. de telefon _____________





* Notă: Vă rugăm să marcați cu X căsuța corespunzătoare acordului/dezacordului privind prelucrarea acestor
date cu caracter personal.

Am luat la cunoștință:
Numele și prenumele
………………………….
Semnătura.…………….

Data……………………
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