INFORMARE
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A
Categoria de persoane vizate – membrii Unităților de Implementare a Proiectelor finanțate prin fonduri
nerambursabile
Vă informăm că Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A (AIAIC), în vederea desfăşurării de servicii aeroportuare,
specifice Activităţilor de servicii anexe transporturilor aeriene, este un operator care prelucrează date cu caracter personal, în
conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal 2016/679, denumit în continuare Regulament!
Principiile pe care se fundamentează programul nostru de securitate a informației, și implicit securitatea datelor
membrilor Unităților de Implementare a Proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile sunt protecția confidențialității,
integrității și disponibilității datelor și informațiilor pe care le colectăm, procesăm, stocăm și transmitem pe platforma electronică
My SMIS 2014+.
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A, este situat pe Str. Traian Vuia, Nr. 149-151, Cluj-Napoca, România si
este înregistrat la Oficiul Naţional de Registru al Comerţului de lângă Tribunalul Cluj, prin Cod unic de înregistrare: RO2882425. Ca
date de contact avem: Telefon: +40.264.416.702 Fax: +40.264.416.712 Cod retea SITA: CLJAPXH, E-mail: office@airportcluj.ro
si Website: www.airportcluj.ro.
Obiectul de activitate autorizat este definit, conform clasificarii CAEN, 5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene.
Această clasă include: - activităţi aferente transportului aerian de pasageri, animale sau mărfuri; - activităţi în terminale, cum ar fi
terminalele liniilor aeriene, etc.; - activităţi în aeroporturi şi de dirijare a traficului aerian; - activităţi aeroportuare la sol etc. - servicii de
stingere şi prevenire a incendiilor în aeroporturi.
Totodată menţionăm că, sursa de colectare a datelor cu caracter personal poate fi letrica şi/sau electronica, suportul acestora
este oferit de documentele şi actele doveditoare emise de diferite entităţi private sau de instituţii de interes public.
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A, în calitate de operator, definit în Regulament la art. 4, alin. 7, efectuăm
operaţiuni sau seturi de operaţiuni, prin care prelucrăm date cu caracter personal. În funcţie de scopul prelucrarii, vă aducem la
cunoştiinţă tipurile de date procesate şi temeiurile legale pe baza cărora efectuăm prelucrarea, stocarea şi transmiterea datelor cu
caracter personal:
I.Tipul datelor procesate
Date cu privire la
identitatea
persoanei,
membru în Unitatea de
Implementare
a
Proiectelor finanțate prin
fonduri nerambursabile:
nume, prenume, email
(personal
si/sau
de
serviciu) si / sau adresa de
domiciliu, data nasterii,
naționalitate, numar de
telefon (personal si/sau
de serviciu), semnătura,
institutii de invatamant
absolvite, cursuri urmate,
diplome, licente, calificari,
angajator, functia, data
angajarii, data plecarii.

II.Scopul procesării

III.Temeiul legal din Regulamentul 2016/679 (GDPR*) şi alte obligaţii
legale

Completarea CV-urilor în MySMIS

III.1
Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. c: prelucrarea este
necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
Prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorului.
obținute prin transmiterea CV-urilor membrilor
Unității de Implementare a Proiectelor finanțate
Temeiul pentru această prelucrare este Ghidul Solicitantului
prin fonduri nerambursabile catre angajații
aferent
Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020,
Biroului Fonduri Europene din cadrul
Aeroportului, se efectuează prin desfășurarea A.P. 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate,
activităților de primire, procesare, stocare și durabil şi efficient, O.S. 2.3 Creşterea gradului de utilizare
completare pe platforma electronică My SMIS sustenabilă a aeroporturilor.
(câmpul resurse umane).
Toate aceste
Instrucțiunea nr. 22/20.09.2019 privind aplicarea Regulamentului
proceduri se desfășoară cu scopul de a respecta pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal emisă de Ministerul
Ghidul Solicitantului aferent POIM 2014-2020
Fondurilor Europene. Direcția Generală Proegrame Europene
referitor
la
constituirea
Unității
de
Infrastructură Mare.
Implementare a Proiectelor pentru buna
implementare a acestora.

Destinatarii şi terţii Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A sunt următoarele entiăţi, în funcţie de tipul şi scopul
prelucrării datelor cu caracter personal: Ministerul Transporturilor – Organismul Intermediar pentru Transport.
Datele cu caracter personal, care au fost sau vor fi solicitate şi furnizate de Dumneavoastră sunt şi vor fi prelucrate pe o perioada
prevazută în legislaţia europeana si naţionala, în conformitate cu Regulamentul 2016/679, respectând principiile de baza ale securităţii,
respectând drepturile Dumneavoastra:
• Dreptul de a fi informat (Art. 13 și 14) – de către operator despre tipul, scopul şi temeiurile legale ale prelucrarii

• Dreptul de acces la date (Art.15) – persoana are dreptul de a obţine confirmare din partea operatorului, daca prelucrează date cu
caracter personal care o privesc.
• Dreptul la rectificare (Art. 16) – a datelor personale, fără întarzieri nejustificate.
• Dreptul la ştergerea datelor (” dreptul de a fi uitat”) - (Art. 17) - a datelor personale, fără întârzieri nejustificate.
• Dreptul la restricţionarea prelucrării (Art. 18) - în anumite cazuri, persoana poate solicita restricţionarea prelucrării datelor
personale.
• Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20) - operatorul, la solicitarea persoanei vizate, este obligat la transmiterea datelor cu
caracter personal către alţi operatori, în anumite cazuri.
• Dreptul la opoziţie (Art. 21) – persoana vizată se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal.
• Drepturi legate de prelucrarea automată a datelor (Art. 22)- persoana are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.
Dumneavoastră, vă puteti adresa echipei noastre pentru a va detalia politica de securitate a organizatiei noastre, pe adresa
oficială menționată mai sus sau pe adresa de e-mail dpo@airportcluj.ro, telefonic 0264/ 307 500, respectiv pe
http://www.airportcluj.ro/gdpr/ sau la ghiseul unic al autoritaţii de supraveghere privind datele cu caracter personal:
http://dataprotection.ro/ .
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