
 

INFORMARE   
         

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de   

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A   

 

Categoria de persoane vizate – reprezentați/ împuterniciți ai ofertanților / participanților la proceduri de 

atribuire ( licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, negocierea competitivă;  dialogul competitiv, 

parteneriatul pentru inovare, negocierea fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de 

ofertare, concursul de soluţii, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor 

servicii specific,  procedura simplificată ) 

   
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 și securitatea 

datelor personale ale pasagerilor, vizitatorilor, angajatilor, partenerilor și colaboratorilor noștrii sunt protecția 

confidențialității, integrității și disponibilității datelor și informațiilor pe care le colectăm, procesăm, stocăm și 

transmitem.    
  

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A, este situat in 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 sunt servite 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  II.Scopul procesării  III.Temeiul legal din Regulamentul 2016/679 (GDPR*) şi 

alte obligaţii legale  



I.1.Date cu privire la 
identitatea persoanei 
imputernicite/reprezentanți 
ai ofertanților  care depun 
oferte pe platforna SICAP:  
nume, prenume, CNP, 
adresă de e-mail si/sau 
adresă de domiciliu  

I.1 Încărcarea documentelor   
Utilizatorii  platformei SICAP au posibilitatea 
transmiterii ofertelor pentru participarea la 
proceduri de atribuire. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal, 
obținute prin intermediul transmiterii 
documentelor  Biroului Achiziții Publice, din 
cadrul Aeroportului, se efectuează prin 
desfășurarea activităților de descărcare, 
înregistrare, analiză, soluționarea și 
arhivarea acestor documente. Toate aceste 
proceduri se desfășoară cu scopul de a 
întocmi contactele sectoriale și de a menține o 
relație adecvată între Aeroport și alte 
persoane care intră în contact cu instituția.  

III.1        Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. c: prelucrarea 
este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații 
legale care îi revine operatorului.  

        Temeiul pentru această prelucrare este Legea 99 / 
2016 privind achiziţiile sectoriale. 
 

I.2.Date cu privire la 
identitatea persoanei vizate 
care depune contestații la 
C.N.S.C  :   

nume, prenume,  telefon, 
adresă de domiciliu, adresă de 
mail 

II.2. Gestiunea contestațiilor 
adresate Aeroportului de către reprezentați/ 

împuterniciți ai ofertanților, pot fi depuse la 

C.N.S.C.   

III.2  Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. c: prelucrarea 

este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații 

legale care îi revine operatorului.  
Temeiul pentru această prelucrare Legea nr. 101 din 19 
mai 2016 privind remediile şi căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune 
de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor   

 

  

   

  

Destinatarii şi terţii Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A sunt următoarele entiăţi, în funcţie de tipul  
şi scopul prelucrării datelor cu caracter personal: C.N.S.C., Consiliul Judetean, Companii de curierat 

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/ .   
   

   

                                                                                                                        

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A,  

-  CONDUCEREA-  

   

   

  

http://www.airportcluj.ro/gdpr/
https://sectra.ro/gdpr/
https://sectra.ro/gdpr/
https://sectra.ro/gdpr/
http://dataprotection.ro/
http://dataprotection.ro/
http://dataprotection.ro/
http://dataprotection.ro/
http://dataprotection.ro/

