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Notă de  INFORMARE  
emisă în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 679/2016 ("GDPR") 

 
 Biblioteca Județeană ”IA Bassarabescu” Giurgiu prelucrează de la utilizatorii de servicii date 

cu caracter personal, adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul prelucrării, pe care 

le administrează în condiții de siguranță, în formă scrisă și electronică, în strictă conformitate cu 

regimul juridic care le este aplicabil. 

 Scopul prelucrării îl reprezintă întocmirea documentelor legale necesare furnizării serviciilor 

solicitate, întocmirea statisticii specifice Bibliotecii și corespondența cu utilizatorii.  Datele dvs vor 

fi  stocate, în condiții de siguranță, o perioadă de 5 ani (perioada valabilității fișei), iar după această 

perioadă  ne supunem prevederilor legale în domeniu.  

 Datele  pot fi comunicate către alte categorii de destinatari, respectiv autoritățile /instituțiile 

abilitate prin lege, doar în cazul în care este necesară recuperarea /remedierea oricărui 

prejudiciu adus instituției bibliotecii, în regim de strictă confidențialitate și siguranță, cu 

respectarea dispozițiilor Regulamentului UE 679/2016 – GDPR.  

 Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentat de Fișa de 

înscriere la bibliotecă /Fișa contract de împrumut completată și semnată în vederea utilizării 

serviciilor de bibliotecă. 

Orice persoană vizată beneficiază de  dreptul de informare,  dreptul de acces la datele dvs,  

dreptul de intervenție(de rectificare) a datelor, dreptul de a fi uitat(ștergerea datelor),  

dreptul la opoziție, dreptul de a se adresa ANSPDCP pentru  apărarea drepturilor drepturilor 

garantate de lege.  În situația în care datele personale suferă modificări persoana vizată are obligația 

de a aduce la cunoștința operatorului de date schimbările survenite. Pentru exercitarea acestor 

drepturi, persoana vizată trebuie să se adreseze cu o cerere scrisă, datată şi semnată la 

secretariatul instituției noastre, din Șos. București nr 53. 

 Deoarece prelucrarea datelor personale în vederea utilizării serviciilor de bibliotecă, se face in 

temei legal, în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal 

sau solicită ştergerea datelor(în cazul în care acestea au fost prelucrate),  nu va (mai) putea 

beneficia de serviciile bibliotecii.  

 Sediile  din Str. Ștefan cel Mare nr. 14 și Șos. București nr. 53, sunt dotate cu sistem de 

supraveghere video doar în scopul asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi 

protecţiei imobilelor, nefiind utilizat în alt scop decât cel notificat. 

DATA                                                            NUME/PRENUME: ……..………………………… 
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Persoana responsabilă cu protecția prelucrării datelor:  Drăgnuță Mihaela Aurelia 
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