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În atenția salariaților din cadrul Muzeului de Artă Cluj-Napoca 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

 

 În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) 

 Muzeul de Artă Cluj-Napoca, având sediul în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 30, 

reprezentat legal de manager Dr. Lucian Nastasă-Kovács, în conformitate cu art. 13 din 

Regulamentul (UE) 2016/679 vă aducem la cunoștință prin prezenta despre prelucrarea 

datelor dumneavoastră personale de către Muzeul de Artă Cluj-Napoca și drepturile pe care 

le aveți, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind 

protecția și securitatea datelor personale. 

 Ne propunem să protejăm datele personale ale angajaților și să fim transparenți cu 

privire la categoriile de date personale prelucrate. Muzeul de Artă Cluj-Napoca înțelege 

obligațiile care îi revin față de dumneavoastră ca angajați și dorește să vă ajute să înțelegeți 

cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră. 

 Această notificare are menirea de a clarifica modalitățile în care Muzeul de Artă 

Cluj-Napoca folosește datele cu caracter personal ale angajaților și trebuie studiată coroborat 

cu politica sau Regulamentul de protecție și securitate a datelor. 

 

A. Scopul și baza legală a prelucrărilor 

 În conformitate cu legislația națională (Legea nr. 190/2018, Legea nr. 129/2018, 

Legea nr. 102/2005) și europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în 

vigoare, Muzeul de Artă Cluj-Napoca are obligația de a administra, în condiții de siguranță și 

numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.  



 Muzeul de Artă Cluj-Napoca prelucrează datele dumneavoastră personale în 

conformitate cu prevederile GDPR, ale legii locale și europene privind protecția datelor, 

precum și, în calitate de angajator, în conformitate cu prevederile specifice legislației muncii. 

În momentul în care se decide încheierea unui contract de muncă cu dumneavostră, 

departamentul de resort al Muzeului de Artă Cluj-Napoca vă solicită un set de date personale 

și documente.  

 a) Datele personale furnizate de dumneavoastă, în calitate de angajat, în mod liber, 

notate pe propria răspundere pe formularele-tip folosite la angajare, dar și copiile după 

documentele de identitate, de stare civilă, studii și calificări, privind starea de sănătate, date 

fiscale/bancare, respectiv prelucrarea acestora, sunt necesare pentru executarea unui contract 

la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea unei persoane vizate 

înainte de încheierea unui contract. În astfel de situații prelucrarea datelor personale este 

necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce revine operatorului. 

 b) Datele dumneavoastă personale sunt prelucrate în scopul: 

- Executarea contractului individual de muncă (CIM, întocmirea dosarului de personal, fișa 

postului), 

- Completarea REVISAL, 

- Întocmirea și transmiterea statelor de plată, 

- Plata salariului și/sau altor sume (deconturi) prin virament bancar, 

- Comunicarea angajat-angajator, 

- Respectarea oricărei cerințe legale de reglementare în domeniul sănătății și securității 

muncii (colaborarea și schimbul de informații cu medicul de medicină a muncii, prevenirea 

și stingerea incendiilor PSI/SU). 

- Declarațiile fiscale (Declarația 112), 

- Monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor utilizate de Muzeul de Artă Cluj-

Napoca; în acest context Muzeul de Artă Cluj-Napoca poate supraveghea video unele părți 

ale incintelor în care își desfășoară activitatea, pentru asigurarea pazei bubnurilor și 

protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora, 

- Scopuri arhivistice, 

- Scopuri statistice.  

 Dacă la angajare nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Muzeul de Artă 

Cluj-Napoca, în calitate de angajator, nu poate să demareze demersurile legale pentru 

întocmirea CIM și executarea acestuia.  

 



B. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 

 Politica Muzeului de Artă Cluj-Napoca privind protecția și securitatea datelor 

personale este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri cuvenite, legale și 

solicităm angajaților să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict 

necesar acestor scopuri. Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a executa 

anumite obligații legale în interesul legitim și asumat al angajaților noștri, putem solicita 

acestor angajați să furnizeze informații și despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii 

familiei (ex. copii și/sau părinți aflați în întreținere pentru anumite deduceri).  

 Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în pricipal informațiile pe care 

ni le-ați furnizat cu ocazia angajării, completate ulterior cu informații generale în executarea 

contractului de muncă.  

 Furnizarea datelor personale (clasice și/sau digitale) precum: nume, prenume, CNP, 

seria și nr. de la CI/pașaport, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, datele din 

actele de stare civilă, nr. dosar de pensie, asigurări de sănătate și sociale, profesie, loc de 

muncă, formare profesională, diplome, studii, situația familială, situații militară, detalii de 

contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință etc., 

permisul de conducere (în cazul șoferilor), date bancare, referințe/recomandări, accidente de 

muncă, publicații, date din Curriculum Vitae, reprezintă o obligație legală/contractuală sau o 

obligație necesară pentru încheierea unui contract, astfel că furnizarea acestor informații este 

obligatorie, iar nerespectarea ei atrage imposibilitatea închierii unui contract individual de 

muncă.  

 Ne rezervăm dreptul de a decide ce date vom avea nevoie pentru îndeplinirea 

contractului cu dumneavoastră, în calitate de angajat, strict în conformitate cu prevederile 

legale.  

 

 Date speciale ale angajaților 

 Muzeul de Artă Cluj-Napoca nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie 

originea rasială sau etnică, opiniile politice sau convingerile filosofice, ori apartenența la 

sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei 

persone fizice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.  

 

C. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

 Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise următorilor destinatari: 

 a) persoana vizată (angajatul), 



  

b) Registrul General de Evidență al Salariaților (REGES), prin aplicația REVISAL, 

 c) Autorități publice centrale/locale (ITM, ANAF, Ministerul Culturii), la solicitarea 

acestora, 

 d) Servicii sociale și de sănătate (CNPP, CNAS, ANOFM), la solicitarea acestora, 

 e) Organe de control, la solicitarea acestora, 

 f) Instanțe de judecată, Ministerul Public, Executori judecătorești, la solicitarea 

acestora, 

 g) Societăți comerciale autorizate a presta activități în domeniul SSM, medicina 

muncii, pază, transport, cu care Muzeul încheie un contract de servicii, 

 h) Societăți bancare; 

 i) Angajatorul/potențialul angajator al persoanei vizate, 

 j) Foruri naționale și internaționale. 

 Muzeul de Artă Cluj-Napoca garantează fiecărui angajat că dezvăluirea datelor către 

terți se face în baza prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați la litera a)-

f) și numai pe baza consimțământului/cererii exprese a angajatului legale pentru categoriile 

de destinatari precizați la lit. g)-j). 

 

D) Perioada de stocare a datelor personale 

 Muzeul de Artă Cluj-Napoca păstrează datele personale ale angajaților: fișele SSM, 

PSI și fișele de aptitudine eliberate de către serviciile de medicina muncii, pe perioada 

derulării raporturilor de muncă; evidențele REVISAL și cele financiar-contabile, atât timp 

cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind 

regimul actelor și protecția datelor personale. Durata de păstrare a datelor prelucrate în 

vederea încheierii și executării unui contract individual de muncă este nedeterminată. 

 Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale de muncă, vă veți 

exercita dreptul la ștergere a datelor, Muzeul de Artă Cluj-Napoca va continua să păstreze un 

set de date personale, conform legii.  

 Datele personale vor fi transmise către o țară terță sau organizație internațională 

numai pe bază de consimțământ formulat expres de către angajat. Transferul datelor se va 

executa în baza unui acord bilateral de protecție a datelor personale stipulate prin cauze 

contractuale. 

 

 



 

E. Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora 

 În ceea ce privește datele personale furnizate, aveți posibilitatea, în anumite condiții 

prevăzute de către GDPR, în raport cu operatorul, să exercitați următoarele drepturi: 

 - dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu 

datele dumneavoastră personale, 

 - dreptul de acces la următoarele informații: scopurile prelucrării, categoriile de date 

cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter 

personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, acolo unde este posibil – perioada pentru 

care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este 

posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, 

 - dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor, ori 

restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, 

 - dreptul de a vă opune prelucrării, situație în care relațiile de muncă pot înceta, 

 - dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, în cazul în care 

datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată orice informații 

disponibile privind sursa acestora, existența unui proces decizional automatizat incluzând 

crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind 

importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări, 

 - dreptul la rectificarea datelor inexacte, 

 - dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, 

 - dreptul la restricționarea preluării în cazurile următoare: când contestați exactitatea 

datelor (restricționarea preluării va dura o perioadă care îi permite operatorului să verifice 

exactitatea datelor), când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii 

datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, când operatorul nu mai are nevoie 

de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru 

exercitarea unui drept în instanță,  

 - dreptul de a primi datele cu caracter personal și de a le transmite unui alt operator 

sau „dreptul la portabilitatea datelor”, 

 - dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce 

servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este 

investit operatorul sau preluării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator 

sau de o terță parte, precum și creării de profiluri pe baza acestor dispoziții, 



 - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, 

inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară 

prin încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de 

dreptul intern, sau când există consimțământul persoanei vizate, 

 - dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se 

prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1, lit. a din 

Regulamentul UE 2016/679) precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter 

personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă 

sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de 

date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea 

sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se 

realizează în baza consimțământului explicit, 

 - dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere: la nivelul 

României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP) și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când 

considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul: www.dataprotection.ro. 

 Responsabilul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul Muzeului de 

Artă Cluj-Napoca poate fi contactat direct la sediul instituției. Responsabilul nostru pentru 

protecția datelor are atribuții de monitorizare a conformității cu legislația cu privire la 

protecția datelor cu caracter personal. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți orice preocupări 

sau întrebări legate de informațiile de mai sus, sau doriți să ne cereți să nu vă procesăm 

datele personale pentru anumite scopuri, sau pentru ștergerea datelor dumneavoastră. Unde 

aveți cereri specifice legate de modul în care gestionăm datele dumneavoastră, vom încerca 

să rezolvăm aceste probleme. 

 Prezenta notă de informare/notificare are 6 pagini.  

 Informarea se face prin următoarele modalități: afișare la sediul Muzeului de Artă 

Cluj-Napoca/pagina web a Muzeului.  

 

Manager, 

Lucian Nastasă-Kovács 

http://www.dataprotection.ro/

