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NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate 

(cetățeni/petenți/solicitanți) efectuată de către 

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane 

 

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane cu sediu în Str. Iuliu Hațeganu nr. 1 , sector 4, București, 

tel. , fax: +4021.63.63.571, website: www.accu.ro, email: contact@accu.ro, vă informează prin prezenta despre 

prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL 

(UE) 679/2016 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 

În conformitate cu legislaţia naţională (H.C.G.M.B. 303/2003, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi 

europeană (Regulamentul (UE) 679/2016, Directiva CE 680/2016, Directiva CE 58/2002) în vigoare, Administrația 

Cimitirelor și Crematoriilor Umane are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile 

specificate, datele personale care îi sunt furnizate. 

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, denumită în continuare A.C.C.U., prelucrează datele 

dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul 

birourilor/compartimentelor/serviciilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale decurgând din calitatea sa de 

instituție publică, în vederea realizării activităților  subsumate următoarelor operațiuni: 

 

-procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor specifice domeniului de activitate al instituției; 

-soluționare petiții / sesizări; prelucrarea oricăror altor solicitări primite direct sau online, inclusiv formularea    

 răspunsurilor la solicitări; 

-colectarea datelor prin intermediul formularelor specifice activității ce necesită a fi efectuate; 

-încasarea tarifelor ce sunt practicate de către instituție precum și restituirea sumelor virate eronat; 

-formulări de acțiuni și reprezentări în instanță; 

-îndeplinirea atribuţiilor legale de control și investigare; 

-înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal; 

-încheiere contracte de furnizare bunuri și servicii; 

-îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor legale în domeniul construcțiilor; 

-efectuarea serviciilor de probațiune, conform legislației în vigoare; 

-promovarea unor acțiuni și evenimente; 

-acordarea audiențelor; 

-comunicare și arhivare; 

-prelucrări în scop de cercetare istorică; 

-îndeplinirea altor obligații legale specifice domeniului de activitate al instituției, precum și orice alte   

 activități specifice instituției ce derivă din alte acte normative. 

 

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane 

prin birourile/compartimentele/serviciile din structura sa, nu poate să realizeze demersurile legale pentru 

îndeplinirea sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este 

învestit. 

 

http://www.accu.ro/
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Temeiul legal al prelucrării datelor 

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal: 

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din   

  exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; 

- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; 

- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță; 

- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face    

  demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

- persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai  

  multe scopuri specifice; 

 

Legislația care guvernează activitățile derulate de birourile/compartimentele/serviciile din cadrul A.C.C.U. 

sunt următoarele: 

 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare ACCU aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 303 din 2003 privind 

organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Municipiului București. 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare al ACCU, aprobat prin HCGMB nr. 59 din 2018 privind 

aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și 

Funcționare ale Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane; 

 Legea nr. 102 din 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare; 

 H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, 

incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și 

criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de 

garantare. 

 Regulamentul (UE) nr. 679 din 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 46/95/CE (Regulamentul General privind protecția datelor). 

 Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679 din 2016 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

46/95/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

 Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004  privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private 

în sectorul comunicațiilor electronice. 

 Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 

precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 Legea nr. 252 din 2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune; 

 Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informații de interes public; 

 O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. 

 Legea nr. 16 din 1996 privind Legea Arhivelor Naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ 

compartimentelor din cadrul A.C.C.U. sunt următoarele: nume, prenume; semnătura; detalii de contact - adresa de 

domiciliu/reședință, adresă de e-mail, număr de telefon; CNP; serie și număr CI/BI; acte stare civilă; cont Iban/cont 

client; date privind săvârșirea de infracțiuni; date de sănătate ale concesionarilor;  
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Categoriile de date sus-menționate sunt prelucrate prin raportare la scopul și obligația legală pentru care se 

desfășoară fiecare activitate în parte. De asemenea, în funcție de modificările legislative, pot fi prelucrate și alte 

tipuri de date personale. 

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor birourilor/ 

compartimentelor/serviciilor din cadrul A.C.C.U., strict în conformitate cu prevederile legale. 

 

Sursa datelor cu caracter personal 

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane prin birourile/compartimentele/serviciile sale colectează 

date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează 

A.C.C.U. ori alte persoane vizate) sau din documente publice. 

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe persoane juridice, aceștia 

din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal 

transmise. 

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (A.C.C.U.) şi sunt comunicate 

următorilor destinatari, dacă este cazul: 

 alte instituții în vederea redirecționării petițiilor greșit îndreptate conform O.G. nr. 27/2002; 

 instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță; 

 în cadrul instituțiilor abilitate în activități de investigare și control. 

 instituții specializate în combaterea corupției. 

 

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 pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse 

pentru susținerea activităților birourilor/compartimentelor/serviciilor din cadrul A.C.C.U., după care vor fi arhivate 

potrivit legislației în vigoare aplicabile. 

Numărul de telefon al persoanelor care ne contactează va fi stocat în centrala telefonică timp de 1 oră. 

 

Drepturile persoanei vizate 

 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE)  nr. 679/2016,  persoana vizata are urmatoarele drepturi: 

Dreptul de a fi informat - prezenta Notă de Informare referitoare la protecția datelor cu caracter personal, 

furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți. 

Dreptul de acces la date  

Dreptul de rectificare  

Dreptul de ștergere  

Dreptul la restricționarea prelucrării  

Dreptul la portabilitatea datelor  

Dreptul de opoziție  

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de 

profiluri - nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri. 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ 

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat 

consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” 

sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor 

date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii 
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sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul 

persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea 

prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina 

consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv 

legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru. 

Informații suplimentare 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră  vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor din 

cadrul A.C.C.U.,  la adresa de e-mail: contact@accu.ro sau la sediul A.C.C.U, din Str. Iuliu Hațeganu, nr. 1, sector 

4, București. 

Vă informăm că puteți să accesați pagina de internet a A.C.C.U., dedicată protecției datelor personal 

(GDPR): http://www.accu.ro. 

În România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal ("ANSPDCP") - B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti și 

aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web 

www.dataprotection.ro. 

Prezenta notă de informare poate fi modificată în funcție de evenimentele legislative privind protecția datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestora. 
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