NOTĂ DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica“
Drăgăşani ca operator de date cu caracter personal este preocupată în mod constant de
asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter
personal pe care le efectuează, și implicit cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 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 95/46/CE ( Regulamentul general privind
protecția datelor).
Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica“ Drăgăşani
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale
pentru următoarele scopuri:
- Resurse umane;
- Monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private –
supravegherea video a instituției.
În raport cu scopurile de mai sus Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Grigore
Alexandru Ghica“ Drăgăşani prelucrează următoarele date cu caracter personal:
Numele și prenumele, numele și prenumele membrilor de familie, sexul, data și locul
nașterii, cetățenia, semnătura, datele din actele de stare civilă, caracteristici
fizice/antropometrice, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, profesie, loc de muncă,
formare profesională, situație militară – origine etnică, convingerile politice, convingerile
religioase, starea de sănătate, apartenență la un partid politic, apartenența la o organizație
religioasă, codul numeric personal, seria și nr. actului de identitate, date privind cazierul
judiciar - pentru resurse umane
- Imaginea – pentru monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor
publice/private – supravegherea video a instituției.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre operator/împuternicit al
operatorului și sunt comunicate numai următorilor destinatari: operatorului, persoanei
vizate/reprezentanților legali ai acesteia, autoritatea judecătorească, organe de urmărire
penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, la
rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul
la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automatizată.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și
semnată transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa str. I.C. Brătianu, nr. 25,
Drăgășani, jud. Vâlcea, cod 245700, prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa
e-mail:contact@scoaladragasani.ro , prin fax la numărul 0250810532 sau telefon
0250810552.
Totodată, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe
Magheru 28-30, Sector 1.
În același timp, fară a aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității
de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror
drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le au fost încălcate.
Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter
personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.scoaladragasani.ro
secțiunea: Protecția datelor cu caracter personal.
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