FILIALA OLT A CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR
JUDETUL OLT, MUNICIPIUL SLATINA, STR.GRADINITEI, NR.14

Declarație de consimțământ
Sunt de acord ca Filiala Olt a Casei de Asigurari a Avocatilor să fie autorizată
să proceseze/stocheze/modifice/editeze datele mele personale necesare bunei
desfasurari a profesiei de avocat conform Legii 51/1995 R si Legea 72/2016, în
următoarele scopuri: Furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMSului, telefonului, platformelor de social media, referitoare la plata/modificarea
cotelor profesionale, simulari pensie prin utilizarea platformei Contul Meu si alte
obligatii profesionale ce fac obiectul Legii 51/1995R si Legii 72/2016.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea/stocarea/ modificarea/
editarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai
jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect
ulterior printr-o notificare catre Filiala Olt a CAA sau prin transmiterea unui e-mail
catre filialaoltacaa@gmail.com . Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea
consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea
consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv), Filiala Olt a CAA are
obligatia stocarii datelor dumneavoastra personale pe perioada nelimitata
conform Legii 72/2016. Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat,
datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus, cu exceptia celor
prevazute de legea 51/1995R si Legea 72/2016 privind buna desfasurare a
profesiei de avocat. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de
consimțământ sau de protecția datelor de către Filiala Olt a CAA în general, vă
rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa
de e-mail: filialaoltacaa@gmail.com

□

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de
acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai
sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.
Acest formular este valid numai în cazul în care această casuță este
bifată cu X.
Data
______________________________________

Nume si Prenume/Semnatura
_____________________________________

Notificare cu privire la protecţia datelor personale
1. Informaţii Generale
a) Introducere
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută
pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale
și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu
Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și
legislația locală în vigoare.
b) Operatorul
Noi, Filiala Olt a Casei de Asigurari a Avocatilor cu sediul in Judetul
Olt, Municipiul Slatina, str.Gradinitei, nr.14, reprezentăm
operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem
responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru
întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să
contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de
contact le puteți găsi mai jos.
c) Ofițer de protecție a datelor
Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice
moment utilizând următoarele date de contact:
Filiala Olt a Casei de Asigurari a Avocatilor, cu sediul in Judetul
Olt, Mun.Slatina, str.Gradinitei,nr.14, E-Mail:
filialaoltacaa@gmail.com
2. Informaţii cu privire la Procesare
a) Inregistrarea avocatilor
Vom procesa datele personale colectate de – a lungul
timpului, date ce vizeaza profesia de avocat solicitate de profesie
prin Legea 51/1995R si Legea 72/2016. Această prelucrare se
bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera b) GDPR.
b) Conlucrare Profesionala
Filiala Olt a CAA avand cadru legal Legea 72/2016 ofera
transparenta aspectelor legate de desfasurarea activitatii de avocat
precum si a folosirii datelor dumneavoastra personale in scopul
platii contributiei obligatorii catre aceasta in vederea formarii
fondului dumneavoastra de pensie. De aceea Filiala Olt a CAA isi
asuma responsabilitatea protejarii datelor dumneavoastre
personale conform GDPR.
Este necesar sa urmarim interesele noastre legitime pentru a va
putea oferii orice informative legata de contul dumneavoastra,
dosarul personal sau orice alta modificare adusa profesiei si Legii
72/2016.
c) Beneficiarii datelor
Filiala Olt a CAA este parte a Casei de Asigurari a Avocatilor
din Romania si functioneaza conform Legii 72/2016. Filiala Olt a
CAA este in legatura directa cu Casa de Asigurari a Avocatilor din
Romania avand obligativitatea de a transmite catre Casa Centrala
datele prevazute prin lege pentru o buna desfasurare a profesiei.
Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către
alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația
aceasta prin lege. Pentru mai multe informații despre protectia
corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei
acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția
datelor prin e-mail la adresa: filialaoltacaa@gmail.com

d) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata
păstrării acestora Furnizarea următoarelor date este necesară
pentru a putea pastra o evidenta clara a situatiei dumneavoastra
profesionale in cadrul Filialei Olt a CAA, ulterior pentru calculul
pensiei aferente contributiei avute catre Casa de Pensii a
Avocatilor.
Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste
date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință
necesară pentru a încheia un contract.
Datele dvs. personale vor fi stocate nelimitat, în scopul crearii
unei baze de date privind pensia dumneavoastra, de a le prezenta
autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și
transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în
scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe
Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.
3. Drepturile dumneavoastră
Ca si persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru
protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare,
folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în
vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.
Aceste drepturi sunt următoarele:
•
Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea
datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul
15 GDPR),
•
Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau
completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
•
Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter
personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost
făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea
de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17
GDPR),
•
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor
(dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
•
Dreptul de a primi datele personale cu privire la
persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit
și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un
alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
•
Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de
a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
•
Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în
vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe
consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea
prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere
(dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
•
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de
supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o
încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate
de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest
caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul
dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

