Notă de informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către
Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Opera Maghiară din Cluj-Napoca în calitate de operator de date cu caracter
personal, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Emil Isac nr. 26-28, jud.Cluj, telefon: 0264-593463,
website: www.operamaghiara.ro, email:operamagcluj@gmail.com, prelucrează date cu
caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor.
În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul şi supravegherea exercitării
profesiei, Opera Maghiara prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume si prenume,
codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data nasterii, locul nasterii, adresa
de domiciliu/de corespondență, semnătură, număr de telefon, adresă de email, date privind starea
civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, denumirea angajatorului, formarea
profesională, venitul, cazierul judiciar,date legate de nivelul de studii al angajaților date legate de
starea de sănătate a angajaților, date legate de starea civilă a angajaților, imaginea angajaților, a
colaboratorilor, și a spectatorilor.
Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către Opera
Maghiara din Cluj-Napoca şi pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităților statului, în
vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale instituției,societăților care prelucrează date cu caracter
personal în numele Operei Maghiare din Cluj-Napoca: societatea de protecția muncii, centrul
medical de medicina muncii, societatea care intermediază vânzarea biletelor online, unităților
bancare la care angajații și colaboratorii au conturile bancare deschise, în vederea efectuării
plăților către aceștia.
Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită
conform legislației specifice arhivării Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care
au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra
informațiile pentru perioada în care consimtamantul angajatilor este valabil, pentru a fi conforme
cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus.
Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind
protectia datelor aveţi următoarele drepturi: de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea
datelor, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, de a solicita accesul la datele
personale, rectificarea, stergerea sau restricționarea prelucrării acestor date, precum și dreptul la
portabilitatea datelor.
În situația în care doriți să ne contactați pentru exercitarea drepturilor conferite de lege, vă stăm
oricând la dispoziție la biroul resurse umane al Operei Maghiare din Cluj-Napoca sau pe adresa
de email:dpo@hungarianopera.ro

În situația în care considerați că datele dvs. nu sunt prelucrate legal, aveți
dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal.( http://www.dataprotection.ro/)

