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NOTA DE INFORMARE 

Data  ……………… 

 

(informaţii care se furnizează în cazul în care date cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată) 

1. Identitatea şi datele de contact ale operatorului: 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, str. Brailei nr. 138 B, telefon: 0236/311086, 

 e-mail: secretariat@dgaspcgalati.ro , web: www.dgaspcgalati.ro ; 
 

2. Datele de contact ale reprezentantului cu protecţia datelor: 

 

Responsabil protecţia datelor din cadrul Compartimentul de control intern şi asigurarea calităţii, DGASPC Galaţi, 

telefon 0236311086 int.157, e-mail: comp_control_calitate@dgaspcgalati.ro; 

 

3. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu carater personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării:  

Evaluarea complexa a copilului. Regulament nr. 679 din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice in 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 protecţia datelor) 

4. Categoriile de date cu caracter personal 
Date de identificare (CNP, nume prenume minor, părinţi, cetăţenie,loc naştere, domiciliu, valabilitate act   
identitate, naţionalitate, etnie, stare civila, studii, profesie, loc de muncă, venituri) 
Date cu caracter personal special – medicale, psihologice, sociale 

5. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: 
Servicii si compartimente din cadrul DGASPC, Comisia de evaluare complexa copii cu handicap, ANPD, instanţa 
de judecată, alte instituţii publice 

6. Intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau organizaţie 
internaţionala (dacă este cazul): Nu 

7. Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal: 
Conform nomenclatorului arhivistic 
 

8. Dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la  
persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptului 
de a se opune prelucrării, portabilitatea datelor. 
 

9. Dreptul de a retrage consimţământul în orice moment (atunci când prelucrarea are ca temei  
  consimţământul), conform art. 7 alin.(3) din Regulamentul nr. 679 din 27.04.2016 (UE) 
 

10. Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu   Caracter 
Personal (ANSPDCP), b-dul. Magheru 28-30, Tel. 4 021 2525599, sector 1, Bucureşti. 

 

 

 

 

Persoana vizată        Persoana care a efectuat informarea 

(nume, prenume) ______________     (nume, prenume)_______________ 

(semnatura)___________________     (semnătura)___________________ 
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