ANEXA NR.12

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
SC. TRANSURBIS SA, inregistrata la Registrul General nr. 13138 din data de 23.06.2020, în calitate de
operator date cu caracter personal potrivit Regulamentului General privind Protectia Datelor nr 679/2016
[denumit in continuare „ Operatorul”], prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv:

•
•

nume, prenume, - aceste date vor fi inscrise pe cardul de transport
nume, prenume, serie si nr CI/BI, CNP, adresa - aceste date vor fi stocate in baza de date a
Operatorului

Preluarea datelor dvs. se va efectua prin inregistrarea in format electronic, dar si in format manual intr-un registru,
pe baza cartii de identitate puse la dispozitia Operatorului:
Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate mai sus este destinata emiterii abonamentului de transport tip
card. Informaţiile înregistrate sunt destinate doar utilizării de către operator în scopul precizat şi pot fi comunicate
autoritatilor publice locale, la solicitarea acestora.

Datele sus mentionate,sunt necesare in cazul in care solicitati eliberarea unui abonament tp card Transurbis. Lipsa
acestor date determină imposibilitatea Operatorului de a va elibera un abonament tip card, la tariful aprobat prin
hotarare a Consiliului Local Zalau si sustinut prin subventii, acordate de catre Primaria Municipiului Zalau.

Conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr.679/2016, beneficiaţi de Dreptul de a fi informat,
Dreptul de acces, Dreptul la rectificare, Dreptul la ștergerea datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul la
portabilitatea datelor, Dreptul de opoziție, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare
automată, DreptuI de a depune o plângere, Dreptul de a fi notificat de căre Societate, Dreptul să vă retrageti
consimţământul. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la
Departamentul Secretariat al Operatorului situat in Zalau, str. Fabricii nr 30/A (in acest caz, alte mijloace de
comunicare nu sunt acceptate de catre Operator). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a…………………………………………………………………………….., in nume propriu/ in calitate
de
reprezentant
legal
al
minorului
……………………………………………………avand
BI/CI……………………………………………………, sunt de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile
mentionate in nota informativa.
Preluarea datelor se va efectua (se va bifa una dintre variante):

•
•

prin scanare CI/BI
prin inregistrare manuala

Data:
Semnatura:

