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Reglementare  

privind datele cu caracter personal 

 

R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României vă informeaza că începând cu data de 25 mai 2018, este 
aplicabil Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României  este preocupată în mod constant de asigurarea unei 
protecții ridicate a datelor cu caracter personal, pe care le prelucrează conform prevederilor legale în vigoare.  

R.A. Imprimeria Bancii Naționale a României prelucrează datele ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau 
în posesia cărora intră în mod automat prin vizitarea paginii de internet www.imprimeriabnr.ro, sau prin 
comunicarea on-line realizată prin intermediul poștei electronice, în conformitate cu prevederile legislației 
naționale în vigoare aplicabile, ale Regulamentului (UE) 679/2016 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 şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții 
private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost 
colectate.  

Date cu caracter personal  reprezintă orice informații privind o persoana fizică identificată sau 
identificabilă (persoană vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct 
sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de 
localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate 
asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, 
cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, 
alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Site-ul R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României reprezintă un mijloc de comunicare al R.A. 
Imprimeria Băncii Naționale a României prin intermediul internetului și este accesibil la adresa  
www.imprimeriabnr.ro 

Categoriile de informații cu caracter personal 

a) Informații furnizate voluntar  

Când ne contactați prin e-mail ne furnizați în mod voluntar informațiile personale. Aceste informații pot 
include numele și prenumele, profesia, instituția, adresa de domiciliu, numărul de telefon, actul de legitimare (BI/ 
CI/ Pașaport), adresa de e-mail. 

R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României  păstrează în condiții de securitate și confidențialitate 
datele încredințate și nu le dezvăluie sau transferă către terți, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege 
sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării.  

b) Informații colectate automat  

Când navigați pe site-ul R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României programul care vă asigură 
navigarea pe internet (browser-ul) generează în mod automat informații despre vizita dumneavoastră pe site. 



Aceste informații sunt: browser-ul utilizat, sistemul de operare, momentul accesării, pagina sau documentul 
accesat și alte informații tehnice. 

Site-ul R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României nu utilizează cookie-uri în scopuri de marketing sau 
pentru trasarea opțiunilor dumneavoastră de navigare, înregistrarea căutărilor efectuate sau a altor elemente cu 
potențial intruziv. 

Perioada de stocare 

R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României  stochează datele personale doar pe perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate (aceasta include și perioada de stocare în vederea 
auditării și în scop juridic), impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu precum și de reglementările privind 
arhivarea. 

Acces la datele cu caracter personal  

Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul regiei, în vederea atingerii 
scopului pentru care au fost colectate. Aceste date pot fi comunicate persoanelor din afara regiei atunci când 
acest lucru este necesar pentru atingerea scopului prelucrării și/sau în cazurile prevăzute de lege.  

Transfer  

Nu transferăm datele dvs. către state din cadrul/din afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiilor expres 
prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării. În cazul în care 
vor interveni schimbări, vă vom informa în acest sens.  

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 aveti următoarele drepturi: 

- dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de regie; 
- dreptul de a obține din partea regiei confirmarea faptului ca aceasta prelucrează datele cu caracter 

personal ale persoanei vizate și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum scopurile 
prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este 
posibil, perioada de stocare preconizată; 

- dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea acestora; 
- dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în 

domeniul protecției datelor cu caracter personal; 
- dreptul la restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată 

contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci cand 
regia nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci cand persoana vizată se opune 
prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale regiei prevalează asupra celor 
ale persoanei vizate; 

- dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita regiei transmiterea datelor cu 
caracter personal furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi 
citit automat, și transmiterea de către persoana vizată a acestor date către un alt operator de date cu caracter 
personal;  

- dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment, în mod gratuit si fără 
nicio justificare în anumite situații. Dreptul de opoziție nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal necesare în vederea executării unui contract;  

- posibilitatea persoanei vizate de a solicita regiei de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 
o prelucrare automată, care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze 
într-o masură semnificativă.  

- dreptul de a depune o plângere în fața Autoritații Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal (ANSPDCP);  

- dreptul de a vă adresa justiției. 

În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, R.A. Imprimeria Băncii Naționale a 
României utilizează măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție şi de securitate 
adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat 
la acestea.  



Protectia minorilor 

Nu solicităm date personale de la minori. Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu ar trebui să ne transmită 
date personale fără consimțământul părinților sau tutorilor. Nu sunt colectate în mod intenționat astfel de date și 
nu sunt dezvăluite unor terțe părți.  

Legături către site-uri web externe 

Site-ul Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naționale a României poate conține link-uri către site-uri 
externe care nu reprezintă responsabilitatea regiei.  

Cum vă exercitați drepturile 

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă 
exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, vă puteți adresa responsabilului cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal al R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României. 

Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.  

Actualizare  

Prezenta reglementare poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările și modificările 
acesteia sunt valabile de la data aducerii la cunoștință, care se va realiza prin publicare pe site-ul R.A. Imprimeria 
Băncii Naționale a României.  

Date de contact 

Responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal al R.A. Imprimeria Băncii Naționale a 
României poate fi contactat la adresa de e-mail dcp@imprimeriabnr.ro și/sau în scris la adresa R.A. Imprimeria 
Băncii Naționale a României , Str. Luică nr. 198-202, sector 4, București, cod poștal 040994.  
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