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INFORMARE 

 privind aplicarea REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) 

STIMATI MEMBRI,  

 

Subscrisa CONSILIUL LOCAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, cu 

sediul în Craiova, str. Brazda lui Novac, bl. N 11-12, Parter, email immcv@sme.ro, tel/fax 

0351416041, avand CIF 24451121, reprezentată legal prin Presedinte CRISTEA VALENTIN , vă 

informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CLIMM - 

operator 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, aplicabila din 25.05.2018.  

CLIMM are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile 

specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră,  această informare adresată 

dvs. având menirea de a clarifica modalitățile în care CLIMM folosește datele cu caracter personal ale 

membrilor săi.  

I.Scopul şi baza legală a colectării şi prelucrării datelor este :  

reprezentarea, sutinerea şi apărarea intereselor economice ale membrilor, acordarea de asistenţă 

membrilor pentru  dezvoltarea afacerilor, facilitarea prin intermediul organizaţiilor specializate a 

accesului membrilor la diverse programe de asistenţă financiară sau de altă natură pe plan local, 

regional, naţional şi internaţional, organizarea activităţii de formare profesională, efectuarea activitatii 

de cercetare-dezvoltare, oferirea de servicii promoţionale pentru membrii organizaţiei, evidența şi 

executarea oricăror contracte/documente semnate între Asociaţia Patronală CLIMM şi Membru, 

trimitere de comunicatori, informatii, activităţi, programe, evenimente şi modificari legislative în 

domeniul economico-financiar, întocmire de evidente a membrilor asociaţiei, stocare de baze de date 

în Romania, realizarea oricăror cerinţe privind activitatea Asociaţiei Patronale CLIMM si/sau 

interesele sale de afaceri, transmitere e-mailuri, sms telefonice, fax-uri, etc. 

CLIMM  prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, 

ale legilor locale și europene privind protecția datelor precum și, în calitate de asociatie patronală, în 

conformitate cu prevederile specifice legislației asociatiilor si fundatiilor OG 26/2000 actualizată si 

Legii 62/2011 a dialogului social, precum şi Legii 346 / 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 

intreprinderilor mici si mijlocii actualizata. 

 

Consiliul Local al Intreprinderilor Mici şi 

Mijlocii - Craiova 

Romania,  Craiova,  Str. 1 Decembrie 1918,  Bl. N11-12,  parter, judet Dolj  

Tel/fax: (40-351) 416.041; E-mail: immcv@sme.ro;  
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II.Tipul de date prelucrate  de către F-PRO si sursa colectării acestora 

 

Sursa datelelor cu caracter personal: date furnizate direct de catre MEMBRU, prin 

completarea formularelor de cerere de adeziune. 

 Datele d-voastra personale prelucrate de CLIMM sunt: denumire membru, nume, prenume 

reprezentant legal, seria de CI, adresa de domiciliu/resedinta, telefonul, adresa de email a 

reprezentantului legal desemnat al Membrului sau datele cu caracter personal ale oricăror alte persoane 

fizice desemnate de MEMBRU asociat, care ajung în orice mod la CLIMM, pe durata relatiei de 

parteneriat/asociere/contractuale dintre CLIMM si Membrul asociat, în baza adeziunii. 

 

III. Destinatarii datelor pot fi : reprezentantul legal desemnat al Membrului, orice alte 

persoane fizice ale căror date cu caracter personal ajung în orice mod la Asociaţia Patronală CLIMM, 

pe durata relaţiei contractuale dintre Asociaţia Patronală CLIMM si Membru. Membrul îi garantează 

Asociatiei Patronale CLIMM faptul că a obţinut în prealabil acordul expres şi neechivoc pentru 

prelucrare al celorlalte persoane fizice/juridice, ale căror date cu caracter personal devin disponibile 

Asociatiei Patronale CLIMM, Asociatia Patronală CLIMM fiind exonerată de orice răspundere şi de 

plata unor compensatii, despăgubiri în acest sens. 

 

 IV. Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora 

 

In calitate de MEMBRU/Persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la 

datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul UE:  

a. dreptul de acces la date conform art. 15;  

b. dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;  

c. dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;  

d. dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;  

e. dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;  

f. dreptul de a obiecta, conform art. 21;  

g. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;  

h. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal  și Justiției ("ANSPDCP").  

 

 VII. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

CLIMM păstrează datele personale ale membrilor asociatiei atât timp cât este necesar 

scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor 

personale, anume pe o durata de 50 ani, cu mentiunea că după 4  ani de la data aderarii, datele 

personale vor fi anonimizate în situatia in care membrul-asociat  nu formuleaza o noua cerere de 

adeziune la CLIMM. 

Dupa expirarea termenului de 4 ani, datele prelucrate se pastrează şi prezentul acord își 

prelungeste valabilitatea pentru o noua perioada de 4 ani, dacă membrul formulează o nouă cerere 

de adeziune la CLIMM. 

 V. Transferul de date cu caracter personal in strainatate. 

Operatorul nu va putea transfera date cu caracter personal în afara Romaniei, în interiorul 

și în exteriorul UE și al Zonei Economice Europene. 

  

 VI. Angajamentul și politica CLIMM privind protecția și securitatea datelor 
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CLIMM tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor prin adoptarea de 

politici interne de control cu privire la pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea frauduloasă de date 

fizice și electronice, la aceste date avand acces doar angajatii cu atribuții specifice în prelucrarea 

datelor personale, personal care este obligat să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră 

personale. 

 

 VII. DIVERSE: 

 

Pentru orice lămurire legata de procesarea si securitatea datelor dvoastra personale, dacă 

unele dintre date sunt incorecte sau/și pentru exercitarea drepturilor dvs.legale, vă rugăm să ne 

contactati la adresa de e-mail:immcv@sme.ro  

Prezenta informare se aduce la cunostinta prin urmatoarele modalitati: afișare la 

sediul/punctul de lucru al CLIMM, în scris, prin email la adresa :immcv@sme.ro. 

 Fiecare MEMBRU poate solicita oricand CLIMM sistarea prelucrarii datelor cu caracter 

personal iar in situatia in care nu mai doriti sa primiti informari si comunicări de la CLIMM, aveti 

posibilitatea de a vă dezabona, trimiţând o solicitare în acest sens, la adresa de e-mail: 

dezabonareclimm@sme.ro. 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII 

 

 

PREȘEDINTE 

CRISTEA VALENTIN 


