NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Fundația Star of Hope Romania, cu sediul în str. Bariera Veche nr. 3, loc. Iași, jud. Iași tel. 0232
215161, www.starofhope.ro, email: office@starofhope.ro,, vă informează prin prezenta despre prelucrarea
datelor dumneavoastră personale 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, în vigoare.
Scopurile și baza legală a prelucrărilor
Fundașia Star of Hope Romania prelucrează datele dvs. personale în conformitate cu prevederile
GDPR, în calitate de împuternicit, pentru:

Întocmirea documentului prin care dvs. împuterniciți Fundația Star of Hope Romania ca, pentru dvs.
și în numele dvs., prin reprezentantul său, desemnat în baza Deciziei Consiliului Director, să depună la ANAF
______________________ ”Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5 % din impozitul anual pe
veniturile din salarii și din pensii, Formularul 230”;

Întocmirea borderoului pentru depunerea la ANAF ___________________, pentru contribuabil și în numele
acestuia, a ”Cererii privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5 % din impozitul anual pe veniturile din
salarii și din pensii, Formularul 230” și a documentului de împuternicire semnat dedvs., precum și depunerea
acestor documente la Registratura ANAF ____________________;

Întocmirea bazei de date a organizației în scop de relații publice, pentru promovarea / diseminarea /
mediatizarea activității curente a organizației, organizare / derulare de evenimente.
Temeiul legal al prelucrării datelor
Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face în interesul nostru legitim (art. 6,
alin. 1, lit. f din Regulamentul 679/2016) și în baza consimțământului dvs. (art. 6, alin. 1, lit. a din
Regulamentul 679/2016).
Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, la fel de ușor cum l-ați exprimat,
printr-o cerere scrisă depusă la sediul nostru din str. Bariera Veche nr. 3, Iași, sau prin e-mail, pe
adresa: protectia.datelor@starofhope.ro. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea
prelucrării efectuată înainte de retragerea acordului.
Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Categoriile de date personale supuse prelucrărilor la nivelul Fundației star of Hope Romania sunt
următoarele:

Pentru întocmirea documentului prin care dvs. împuterniciți Fundația Star of Hope Romania ca,
pentru dvs. și în numele dvs., prin reprezentantul său să depună la ANAF _____________ ”Cererea privind
destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5 % din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii,
Formularul 230”:
 Nume și prenume; Inițiala tatălui; CNP; Adresa locativă / de corespondență, după caz; Localitatea;
Tip, serie și număr act de identitate; Data eliberării actului de identitate; Telefon; Adresa de e-mail;
Semnătură.

Pentru întocmirea borderoului pentru depunerea la ANAF _________, pentru contribuabil și în numele
acestuia, a ”Cererii privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5 % din impozitul anual pe veniturile din
salarii și din pensii, Formularul 230” și a documentului de împuternicire semnat de dvs.:
 Nume și prenume; Inițiala tatălui; CNP;

Pentru întocmirea bazei de date a organizației în scop de relații publice, pentru promovarea /
diseminarea / mediatizarea activității curente a organizației, organizare / derulare de evenimente:
 Nume și prenume; Detalii de contact - număr de telefon personal / de serviciu, adresă de e-mail
personală / de serviciu;
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale sunt comunicate următorilor destinatari:
 ANAF ___________________;
Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari
precizați anterior.
Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastră personale sunt stocate astfel:

Formularele de informare a persoanei vizate și de exprimare a acordului pentru prelucrarea datelor
dvs. cu caracter personal se stochează la sediul Fundației Star of Hope Romania o perioadă de 3 ani de la data
efectuării / obținerii acestora, după care, se distrug;


Borderoul pentru depunerea la ANAF __________________, a ”Cererii privind destinaţia sumei
reprezentând 2% sau 3,5 % din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, Formularul 230” și a
documentului de împuternicire semnat de dvs. se stochează la sediul Fundației Star of Hope Romania timp de
5 ani, după care se distrug;

Datele dvs. personale colectate pentru întocmirea bazei de date a organizației în scop de relații
publice, pentru promovarea / diseminarea / mediatizarea activității curente a organizației, organizare /
derulare de evenimente se stochează pentru toată perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost
colectate, sau până la retragerea consimțământului.
Transferul de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale
Fundația Star of Hope Romania nu transferă date cu caracter personal către țări terțe sau organizații
internaționale.
Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul
la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie
şi procesul decizional individual automatizat.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor
din Fundația Star of Hope Romania la adresa: protectia.datelor@starofhope.ro sau în scris la sediul din str.
Bariera Veche nr.3, Iași.
Plângeri și sesizări
Pentru sesizări și reclamații privind încălcarea drepturilor dvs. prevăzute de Regulamentul
679/2016 vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, tel. +40.31.805.9211, fax:
+40.31.805.9602, website: www.dataprotection.ro, email: anspdcp@dataprotection.ro
Data

Semnătura

____________________

________________________

CONSIMȚĂMÂNT
Subsemnatul/a....................................................................................................., în baza Art. 7 din
Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
(bifați cu X în caseta corespunzătoare opțiunii dvs.)
[ ] SUNT

[ ] NU SUNT

de acord ca datele mele personale – Nume, prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail - să fie
prelucrate pentru:
- întocmirea bazei de date a organizației în scop de relații publice, pentru promovarea /
diseminarea / mediatizarea activității curente a organizației, organizare / derulare de evenimente.

Data

Semnătura

____________________

________________________

ÎMPUTERNICIRE
Subsemnatul / a............................................................................................., domiciliat / ă în
..............................................................................., str......................................................................, nr. .....................,
bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ......., sector ......., legitimat cu BI/CI, seria .........., nr. ..........., eliberat la
data de ..............................................................., CNP ................................................................................, telefon
............................................., adresă de e-mail: ..............................................................., împuternicesc pe
Fundația Star of Hope Romania, cu sediul în Iași, str. Bariera Veche nr.3, CUI 11369233,
cont deschis la BCR Iași, prin reprezentantul ei, să mă reprezinte la ANAF
____________________________

pentru

depunerea

”Cererii

privind

destinaţia

sumei

reprezentând 2% sau 3,5 % din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii,
Formularul 230”.
Fundația Star of Hope Romania, cu sediul în Iași, str. Bariera Veche nr.3, CUI
11369233,

cont

deschis

_____________________________________________,

la

BCR
CNP

Iași,

prin

reprezentant

_________________________________________,

va

prelucra datele mele cu caracter personal exclusiv pentru atingerea scopului menționat
anterior.
Fundația Star of Hope Romania, cu sediul în Iași, str. Bariera Veche nr.3, CUI
11369233, cont deschis la BCR Iași, nu va dezvălui datele mele cu caracter personal
niciunui alt terț, persoană fizică sau juridică, pentru nici un motiv, fără informarea mea
prealabilă și fără consimțământul meu scris.
Data

Semnătura

.....................

.......................................

