
1 

 

                                                                                          

       

Notă de informare privind prelucrarea și protecția 
datelor cu caracter personal 

  

Casa Nationala de Pensii Publice, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, Institutul 
National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (INEMECM), 
respectiv casele teritoriale de pensii, in calitate de operatori de date cu caracter 
personal, va prelucreaza datele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor 
Regulamentului (UE) 679/20016 al Parlamentului European si al Consiliului din 
27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor 
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 
Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor). 

Începând cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul general privind 
protecția datelor cu caracter personal UE 679/2016 (RGPD). Prin intermediul acestuia 
se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii 
Europene, care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare. 

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal și cum îl 
puteți contacta: 

o Instituțiile CNPP (CNPP,CPMB casele teritoriale de pensii, INEMRCM) sunt 
operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal; 

o Pentru mai multe detalii puteți contacta: 

 pentru CNPP – responsabilul cu protecția datelor la adresa de 
email dpo@cnpp.ro 

 pentru CPMB – responsabilul cu protecția datelor la adresa de email 
dpo.bucuresti@cnpp.ro, bucuresti.secretariat@cnpp.ro 

 pentru casele teritoriale de pensii – responsabilul cu protecția datelor de la 
casa teritorială de pensii competentă (vezi lista anexă) 

 pentru INEMRCM - responsabilul cu protecția datelor la adresa de 
email dpo.inemrcm@cnpp.ro 
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Protecția datelor personale 

Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 
CPMB administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute de 
lege, datele furnizate de dumneavoastră. 

Unul dintre principiile cheie în cadrul RGPD este principiul transparenței. Acesta 
impune instituției noastre să furnizeze asiguraților și beneficiarilor sistemului public 
de pensii informații cu privire la modul în care utilizează sau procesează datele 
personale.Pentru a ne alinia obligațiilor de transparență rezultate din RGPD, vă 
informăm că instituția noastră, conform prevederilor legale în vigoare, prelucrează 
datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Scopul în care sunt prelucrate datele personale 

Scopul prelucrării îl constituie acordarea și plata, prin casele teritoriale de pensii, a 
prestațiilor solicitate de dumneavoastră în temeiul reglementărilor naționale și  
internaționale în vigoare, în domeniul asigurărilor și securității sociale. 

De asemenea, instituția noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 
personal în vederea stabilirii stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. 
Prestațiile solicitate de dumneavoastră se acordă de către casele teritoriale de pensii 
în baza cererii înregistrate, document care echivalează cu exprimarea 
consimțământului în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal. 

Date cu caracter personal prelucrate: 

o Nume, prenume 
o Sex 
o Codul numeric personal 
o Data nașterii 
o Adresa de domiciliu 
o Informații bancare 
o Informații cu caracter medical 
o Informații privind perioadele de asigurare realizate la sistemele de pensii din 

România sau din străinătate 
o Functia, data angajarii si societatea angajatoare 
o Informatii cu caracter financiar/fiscal 
o Informatii despre stagiul militar 
o Numar telefon 
o Informatii privind studiile persoanei vizate 
o Informatii despre alti membrii ai familiei 
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Din ce surse obțin CNPP și casele teritoriale de pensii datele dumneavoastră cu 
caracter personal: 

o în mod direct, din cererile privind acordarea și plata prestațiilor solicitate și 
din  documentele atașate în acest scop; 

o ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a sistemelor noastre electronice; 
o obținute ca urmare a comunicărilor trimise, conform legii, de către 

dumneavoatră unor terți (ex.: instituții publice, instituții bancare, 
administrator fond privat pensii); 

o ca urmare a comunicărilor trimise instituției noastre, conform legii de către 
terți (ex.: instituții publice, instituții bancare, angajatori, agenți economici, 
administratori fond privat pensii); 

CNPP și casele teritoriale de pensii pun la dispoziție, în condițiile legii, datele 
dumneavoastră cu caracter personal către: 

o autorități guvernamentale și judecătorești și alte persoane juridice implicate în 
proceduri legale; 

o organe de cercetare penală, autorități fiscale, precum și către alte persoane 
juridice față de care dezvăluirea este cerută de lege;  

o catre autoritati ale altor state, cu respectarea prevederilor regulamentelor 
europene de  coordonare a sistemelor de securitate sociala si ale acordurilor 
bilaterale de securitate sociala la care Romania este parte; 

o persoane juridice cu competențe, potrivit legii, în derularea operațiunilor 
referitoare la plata prestațiilor acordate de către casele teritoriale de pensii. 

Cât timp si cum pastram  datele dumneavoastră cu caracter personal:  

Datele cu caracter personal sunt pastrate in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare privind pastrarea si arhivarea documentelor. 

Pastram datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru 
îndeplinirea scopurilor din prezenta informare, în raport cu persoana dumneavoastră 
sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, instituite în sarcina noastră. 

Avem obligatia de a notifica ANSPDCP, precum si persoanele vizate, daca exista 
riscuri pentru acestea. 
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Care sunt drepturile dumneavoastră in calitate de persoana vizta, în legătură cu 
datele cu caracter personal: 

o aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal, în situația în care acestea sunt incorecte sau au intervenit modificări; 

o aveți dreptul de a solicita o copie a înscrisurilor deținute de către CNPP și 
casele teritoriale de pensii care conțin datele dumneavoastră cu caracter 
personal; 

o ștergerea datelor cu caracter personal, după expirarea perioadei legale de 
acordare a drepturilor solicitate și acordate; 

o restricționarea utilizării datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute 
RGPR; 

o dreptul la portabilitatea datelor; 
o dreptul la opozitie; 
o persoana vizata are dreptul “de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv 

pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte 
juridice care privesc persoana vizata”; 

o obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter 
personal sau restrictionarea prelucrarii. 

Date de contact: 

In exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul General Privind Protectia 
Datelor Cu Caracter Personal, persoanele vizate se pot adresa Autoritatii Nationale de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP), B-dul  
G-ral.Gheorghe Magheru nr.28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, 
telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 
 
Orice solicitare cu privire la protectia datelor cu caracter personal adresata Casei de 
Pensii a Municipiului Bucuresti trebuie sa fie formulata in scris , datata si semnata. 
Aceasta poate fi depusa la Registratura generala a Casei de Pensii a Municipiului 
Bucuresti.  
 
 
 
 
 
 

 


