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Notificare privind prelucrarea datelor personale

Din 25 mai 2018 se aplică Regulamentul European 2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulaţie a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este creșterea
nivelului de protecţie a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să
permită fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, informăm publicul
călător precum și persoanele fizice cu care intrăm în raporturi civile cu privire la
protejarea datelor personale .
1. Ce date personale prelucrăm?
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele de identificare ,
socio – economice, financiare, de localizare sau alte date personale pe care le
colectăm direct de la persoanele vizate sau din alte surse atunci cand deveniţi clienţii
noștri, sau când folosiţi produsele sau serviciile noastre.
2. Cum prelucrăm datele personale?
Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, în principal acela de a
vă furniza produse și servicii de transport public local de călători dar și produse și
servicii conexe. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe
executarea contractelor încheiate cu noi, pe necesitatea de a respecta o obligaţie
legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe
consimţământul dvs. , dacă v-aţi manifestat opţiunea în acest sens.
În temeiul dispoziţiilor O.G. 2 / 2001 și Contractului de Delegare aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 169 / 2016 , S.C.T.P.
Iași prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin
mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării
securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului și a celor publice precum si
în scopul protecţiei călătorilor, menţinerii ordinii publice și constatării și sancţionării

contravenţiilor în mijloacele de transport in comun . Spaţiile și zonele supravegheate
video sunt semnalizate în mod corespunzător .
Datele personale ale persoanelor care săvârșesc contravenţii în materia
transportului public local de călători sunt prelucrate în vederea stabilirii și
sancţionării contravenţiilor , în conformitate cu prevederile O.G. 2 / 2001 și CAP. VI
din Contractul de Delegare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Iași nr. 169 / 2016 .
3. Cât timp prelucrăm datele personale?
Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relaţiei noastre de
parteneriat și, după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusă de prevederile
legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile privind
arhivarea.
4. Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?
Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiaţi și
de următoarele drepturi :















Dreptul la informare – puteţi solicita informaţii privind activităţile de
prelucrare a datelor dvs. personale;
Dreptul la rectificare – puteţi rectifica datele personale inexacte sau le puteţi
completa;
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteţi obţine ștergerea
datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri
prevăzute de lege;
Dreptul la restricţionarea prelucrării - puteţi solicita restricţionarea
prelucrării în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, precum și în alte
cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opoziţie – puteţi să vă opuneţi, în special, prelucrărilor de date care
se întemeiază pe interesul legitim, din motive care ţin de situaţia dvs. specifică;
Dreptul la portabilitatea datelor - puteţi primi, în anumite condiţii, datele
personale pe care ni le-aţi furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau
puteţi solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere – puteţi depune plângere faţă de modalitatea de
prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea se
întemeiază pe consimţământul dvs., vă puteţi retrage oricând. Retragerea
consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată
anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate - puteţi cere și obţine
intervenţia umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteţi exprima
propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteţi contesta decizia.

Vă puteţi exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor și ne
puteţi contacta la următoarele date de contact :
Compania de Transport Public Iași
Iași , str. Silvestru nr. 5
In atenţia : Responsabilului cu Protecţia Datelor S.C.T.P. Iași
Email : dpo@sctpiasi.ro
De asemenea, ne puteţi contacta și cere mai multe detalii la numarul de telefon
0232 267 772 , interior 192 .
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