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Formular GDPR 

 

1. Informaţii Generale 

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire 

la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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 și 

legislația națională în vigoare. 

Operatorul datelor cu caracter personal 

Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română, denumită în continuare AACR, cu 

sediul în București, Șos. București-Ploiești nr. 38-40, sector 1, este operator de date cu 

caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, 

fiind înregistrată la ANSPDCP cu nr. 20425. Prin urmare, suntem responsabili pentru 

colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum acestea sunt descrise mai 

jos.  

Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal 

AACR a numit un Responsabil cu Protecția Datelor care poate fi contactat dacă exista 

nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea 

unei cereri la datele de contact:  

Telefon: +40.21.208.15.08 

E-mail: responsabilGDPR@caa.ro. 

 

2. Informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea şi păstrarea datelor cu caracter 

personal 

Colectarea datelor cu caracter personal 

În calitatea sa de operator, AACR, în ceea ce vă priveşte, în funcție de raportul dintre 

dumneavoastră şi AACR, poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: 

date de identificare (nume şi prenume, data nașterii, CNP, cetățenie, serie şi număr act de 

identitate, precum şi data emiterii şi expirării acestuia, poza din buletin, adresa de domiciliu, 

stare civilă, număr de telefon, e-mail, semnătură, sex, locul nașterii), date financiare (număr 

cont bancar, orice tranzacții financiare în care sunt implicate persoanele fizice). Toate 

aceste date cu caracter personal sunt colectate în concordanță cu scopurile şi temeiurile 

legale prezentate mai jos. 

mailto:dir.gen@caa.ro
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Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal 

- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale care revin 

AACR; 

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unor sarcini care servește unui interes 

public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită AACR. 

Temeiul prelucrării 

Temeiul pentru care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră personale este în primul 

rând consimțământul liber exprimat, acordat în urma interacțiunii dintre dumneavoastră și 

AACR pentru sau în legătură cu obiectul de activitate al instituției noastre. În acest sens 

enumerăm: 

- avizarea documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți 

aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația 

aeriană; 

- emiterea licențelor pentru personalul de certificare a lucrărilor de întreținere a 

aeronavelor și componentelor de aeronavă; 

- emiterea autorizărilor pentru personalul de certificare independent care efectuează 

evaluarea navigabilității aeronavelor;  

- acceptarea personalului desemnat din cadrul organizațiilor aflate sub supravegherea 

AACR;  

- emiterea documentelor de înmatriculare/ navigabilitate/ zgomot și radio pentru 

aeronave; 

- declararea pe proprie răspundere de către proprietar a programelor de întreținere 

pentru aeronavele deținute; 

Totodată, temeiul prelucrării este şi unul legal şi are la baza interesul public care rezultă din 

exercitarea autorității publice cu care este investita AACR.  

AACR este persoană juridică de sine stătătoare, asimilată autorității publice centrale în 

domeniul aviației civile, sub autoritatea Ministerului Transporturilor. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile anterior 

menţionate. Dacă acestea vor fi prelucrate şi în alt scop decât cel pentru care au fost 

colectate, vă vom furniza informaţii cu privire la noile scopuri şi orice alte informaţii 

suplimentare relevante. 

Păstrarea, ștergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt păstrate şi șterse/distruse în conformitate 

cu nomenclatorul arhivistic aprobat la nivelul AACR, respectând Legea nr. 16/1996 a 

Arhivelor Naționale. 
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Drepturile dumneavoastră 

Vă aducem la cunoştinţă că aveți următoarele drepturi: 

1. dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră: puteți solicita să vi se comunice 

categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc 

prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se 

preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru 

a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea 

de profiluri; 

2. dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care exista erori cu privire la datele 

care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele 

sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui 

destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se 

dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate; 

3. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita 

restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:  

a. dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm 

exactitatea datelor;  

b. dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter 

personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;  

c. dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, 

dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;  

d. dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile 

legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră; 

4. dreptul de a solicita ștergerea datelor:  

a. puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru 

îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate  

b. dacă v-ați retras consimțământul şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

c. dacă vă opuneți prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce 

priveşte prelucrarea;  

d. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  

e. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;  

f. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății 

informaționale; 

5. dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul 

datelor dumneavoastră către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul 

dumneavoastră şi prelucrarea este una automată; 

6. dreptul de a vă opune prelucrării:  

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră dacă ele privesc marketingul 

direct.  
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Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează 

că are motive legitime care justifica prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, 

drepturilor şi libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instanță; 

7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a 

datelor.  Dumneavoastră nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 

automatizată a datelor. 

În situația în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă 

adresaţi cu o plângere Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. 
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Declarație de consimțământ 

Privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Subsemnatul/a ............................................., cu domiciliul în ...................................., 
identificat prin buletin/carte de identitate/alt act de identitate seria........., numărul.................., 
DECLAR următoarele:  
 
Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului nr.679/27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii 
Europene.  
 
Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru 
îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei.  
 
Sunt de acord ca Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română, denumită în 
continuare AACR, cu sediul în București, Șos. București-Ploiești nr. 38-40, sector 1, să 
colecteze și să prelucreze  datele mele cu caracter personal. 
 

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și 

furnizarea datelor menționate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimțământ 

poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către AACR*. 

*Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către 

responsabilGDPR@caa.ro  sau printr-o cerere scrisă la Registratura AACR din București, 

Șos. București-Ploiești nr. 38-40, sector 1. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea 

consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea 

consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat 

sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menționate în formularul 

GDPR. În cazul  în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau 

de protecția datelor de către AACR în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul 

nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: responsabilGDPR@caa.ro 

Vă rugăm marcați cu [x] modalitatea prin care doriți să fiți contactat în scopul furnizării de 

informații de către AACR: 

☐ E-mail  

☐ Telefon  

☐ Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu colectarea şi 

prelucrarea datelor mele personale în scopurile descrise în formularul GDPR.  

Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuță este bifată cu X. 

Data completării:  

Semnătura: 

mailto:responsabilGDPR@caa.ro

