
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ADJUD 

Politica de confidenţialitate a datelor cu caracter personal 

Această pagină de Internet foloseşte fişiere de tip cookies. Pentru mai multe informaţii 

cu privire la modul în care se folosesc aceste fişiere, vă rugăm să accesaţi următorul link: 

Politica privind fişierele  cookies. 

Stimați utilizatori, 

Începând cu data de  25 mai 2018 au intrat în vigoare prevederile Regulamentului 

European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter 

personal și privind  libera circulație a acestor date (GDPR). 

Biblioteca municipală Adjud își însușește prevederile noului Regulament și se 

obligă la respectarea prevederilor acestuia. 

Prezenta politică de confidenţialitate informează persoanele vizate cu privire la natura 

datelor cu caracter personal pe care Biblioteca Municipală Adjud le colectează şi le 

prelucrează, cu privire la scopul prelucrării datelor şi în legătură cu drepturile persoanelor 

vizate. 

Ne comunicaţi înformaţii cu caaracter personal atunci când deveniţi utilizator al 

bibliotecii, folosiţi serviciile noasre online, completaţi un formular online, semnaţi un 

Contract de servicii, folosiţi produsele şi serviciile noastre sau ne contactaţi prin intermediul 

Datele personale pe care le prelucrăm 

Pentru a putea beneficia de serviciile noastre, la momentul în care solicitați  încheierea 

unui Contract de servicii și obținerea unui Permis de intrare la Bibliotecă , este necesar să 

colectăm  câteva date personale:  

Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, prenumele parinţilor,CNP, data şi 

locul naşterii, sex,  adresa de e-mail, telefon, actul de identitate, adresa de domiciliu şi adresa 

de corespondenţă. 

  Date demografice, ocupaţia  şi locul de muncă sau studiu, naţionalitatea. 

Pentru că oferim servicii pentru minori, prin titularul drepturilor părintești, astfel de date sunt 

colectate și pentru aceștia. 

Date despre comportamentul online şi preferinţele dumneavoastră, cum ar fi adresa 

IP a dispozitivului mobil sau a computerului dumneavoastră şi paginile pe care le vizitaţi pe 

catalogul online. 



Date referitoare la interesele şi nevoile dumneavoastră, pe care le comunicaţi atunci 

când apelaţi la serviciile bibliotecii. 

Date de natură vizuală, cum ar fi fotografia pentru înregistrarea în sistemul de 

bibliotecă, imaginile surprinse de camerele de supravegheat din incinta bibliotecii utilizate 

pentru monitorizarea accesului în spațiile bibliotecii  sau imagini de la activităţile derulate în 

bibliotecă 

Scopul colectării datelor precizate mai sus îl constituie întocmirea documentelor 

legale necesare furnizării serviciilor solicitate. Prin încheierea Contractului de servicii vă dați 

consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Refuzul 

furnizării acestor date la încheierea Contractului de servicii face imposibilă furnizarea 

serviciilor noastre pentru dumneavoastră. 

Datele sensibile 

Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea dumneavoastră, etnia, credinţele 

religioase sau politice. 

Cum prelucrăm datele cu caracter personal 

Biblioteca municipală Adjud prelucrează datele cu caracter personal doar în scopuri 

legitime de interes public: 

 - acces liber și gratuit la colecțiile, facilităţi și serviciile oferite,în baza Permisului intrare , 

care este gratuit  -  împrumut la domiciliu, consultare de documente la sălile de lectură, 

informații, referințe, Internet, WI-FI,  participare la evenimente, programe şi  proiecte 

educative şi culturale, expoziţii, ateliere decreaţii, prezentări şi lansări de carte, cursuri şi 

cluburi gratuite pe teme diverse; 

- trimiterea de înștiințări prin servicii poștale sau prin mijloace electronice/e-mail referitoare 

la depășirea termenelor de împrumut și necesitatea restituirii documentelor împrumutate; 

-tranzacțiile de împrumut efectuate în regim automatizat;  

-managementul voluntarilor, eliberarea certificatelor/adeverinţelor  de voluntar; 

-realizarea de statistici și cercetări privind utilizarea bibliotecii și a serviciilor sale; 

-îndeplinirea drepturilor ce decurg din Contractul de servicii de bibliotecă; 

-îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din Contractul de servicii de bibliotecă; 

-derularea  Contractelor de servicii; 

-solicitări conform Legii nr.544/2001 privind acces la informaţiile de interes public; 



-supraveghere în scopul de a asigura paza și protecția persoanelor, bunurilor și spațiilor 

bibliotecii. 

Comunicarea datelor personale către alți destinatari 

Datele personale solicitate nu sunt furnizate către alte entități, ele sunt destinate 

îndeplinirii obligațiilor legale ale instituției. 

 

Durata prelucrării datelor personale 

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate pe durata relației contractuale – 

permisul de acces la serviciile bibliotecii are valabilitate de 5 ani, iar după această dată ne 

supunem prevederilor legale în domeniu. 

Datele colectate de sistemul de supraveghere pentru paza și protecția persoanelor, 

bunurilor și spațiilor bibliotecii vor fi stocate pe o perioadă de 30 de zile. 

Drepturile dumneavoastră referitoare la protecția datelor cu caracter personal 

Dreptul la informare  

Aveţi dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare 

efectuate. Puteți solicita  un raport al datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le 

prelucrăm. 

Dreptul de acces la date   

Puteți solicita și obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt 

prelucrate sau nu de către Biblioteca municipală Adjud.  Dreptul la rectificare – puteți obține 

rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete; 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)  

   În situațiile expres reglementate de lege (în special în cazul retragerii 

consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal 

nu a fost legală) puteți  solicita și obține ștergerea acestor date, iar Biblioteca municipală 

Adjud  poate anonimiza datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue prelucrarea 

lor în scopuri statistice; 

Dreptul la restricționarea prelucrării  

În cazurile reglementate de lege (art. 18, 19 din Regulamentul General privind 

Protecția Datelor); 

Dreptul la portabilitatea datelor  



  Puteți  să solicitaţi să transferăm datele dumneavoastră  cu caracter personal direct 

dumneavoastră. Acesta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm 

prin mijloace automate şi cu consimţământul dumneavoastră pe baza unui contract de servicii 

încheiat. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, puteţi solicita ca 

respectivele date să fie transmise altui operator; 

Dreptul la opoziție  

Aveţi dreptul să  vă opuneţi în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră de 

către bibliotecă. În această situaţie nu puteţi beneficia de serviciile bibliotecii pentru că este 

necesar să încheiem un Contract de servicii cu dumneavoastră. 

Dreptul de a retrage consimțământul   

  Vă puteți retrage consimțământul, iar acest fapt va avea efecte doar pentru viitor, 

prelucrarea efectuată anterior retragerii va rămâne în continuare valabilă; 

Dreptul de a depune plângere  

  Puteți depune plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu 

Caracter Personal sau să vă adresaţi justiţiei în cazul în care oricare dintre drepturile 

dumneavoastră, garantate de prezenta lege, au fost încălcate. 

Exercitarea drepturilor dumneavoastră 

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și 

semnată şi transmisă la sediul nostru din Adjud, Str. Libertăţii nr. 7A, telefon: 0237/641300, 

prin poștă (cod poștal: 625100), la adresa menționată sau   prin e-mail la adresa: 

protectiadatelor@bibliotecaadjud.ro. 

În cazul în care nu sunteți mulțumiți de soluționarea cererilor adresate nouă, vă puteți 

adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu sediul în 

București, Bulevardul G-ral. Gheorghe Magheru nr.28-30, București, cod poștal 010336 sau 

la adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 

 

 


