INFORMARE PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA (CECCAR), cu sediul
social în București, str.Intrarea Pielari, nr. 1, Cod Fiscal RO 7426179, telefon: 021 3308869/ 021 3308870, fax 021 3308883, email-uri: contact@ceccar.ro, administrativ@ceccaro.ro, în calitate de „Operator de Date” prelucrează datele cu caracter
personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate şi manuale, în scopul organizării examenului de aptitudini în
vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, conform O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității
de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și a Regulamentului de organizare și funcționare al CECCAR.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către CECCAR și împuterniciții acestuia în temeiul art. 6 alin. 1 lit
c și e, din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respectiv îndeplinirea unei obligații legale care
îi revine operatorului, precum și îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.
Sunteți obligat să furnizaţi datele personale solicitate cu ocazia susținerii examenului de de aptitudini în vederea accesului la
calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, în calitate de candidat, acestea fiind necesare scopului menţionat anterior.
Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea participării la examenul de de aptitudini în vederea accesului la calitatea de
expert contabil şi de contabil autorizat, precum și imposibilitatea prelucrării datelor în scopul susținerii de către dumneavoastră a
examenului menționat.
Vă informăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, domiciliu, CNP, seria și numărul CI,
locul nașterii, data nașterii, cetățenie, stare civilă, formare profesională, studii, experiența profesională, diplome, competențe,
evaluări ale performanței, profesie, activități lingvistice, cazier, date medicale, imaginea, semnătura.
Cu ocazia desfășurării examenului profesional CECCAR va putea utiliza sisteme de înregistrare audio-video. Înregistrările
vor fi prelucrate de către CECCAR în scopul evitării fraudării examenului și vor fi stocate în scopul arhivării.
Datele colectate sunt destinate prelucrării de către CECCAR și Împuterniciții acestuia și sunt transmise numai în vederea
executării obligațiilor legale ale instituției către autoritățile publice abilitate, după cum urmează: organelor fiscale, Ministerului
Finanțelor, Ministerului Justiției, precum și la solicitarea organelor judiciare, dacă este cazul.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata deținerii acestei calității de candidat, până la finalizarea sesiunii
examenului de de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul
de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale precum și dreptul la ștergerea datelor, în condițiile prevăzute de Regulament.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului de
date, prin:
a) registratură, la sediul CECCAR, sau la sediul Filialelor județene;
b) poștă la adresa din municipiul București, str. Intrarea Pielari, nr. 1, sector 4;
c) e-mail la: contact@ceccar.ro.
De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor
prin e-mail la dpo@ceccar.ro sau telefonic la numărul de telefon 0727 923 915, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între
orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de
Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal.
Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră
personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.
Am luat la cunoștință:
Numele și prenumele
………………………….
Semnătura.…………….

Data……………………

ACORD PRIVIND PUBLICAREA/AFIȘAREA INFORMAȚIILOR REFERITOARE LA ÎNDEPLINIREA
CONDIȚIILOR LEGALE DE PARTICIPARE LA EXAMEN, REPARTIZAREA PE SĂLI ȘI A
REZULTATELOR LA SEDIUL CECCAR ȘI/SAU AL FILIALELOR
În vederea respectării prevederilor Regulamentului privind efectuarea stagiului și examenul de aptitudini în vederea
accesului la calitatea de expert contabil și de contabil autorizat, pentru buna desfășurare a examenului precum și pentru
asigurarea respectării dreptului de contestație, informațiile privind îndeplinirea condițiilor legale de participare la examen,
lista privind repartizarea pe săli a candidaților și lista cuprinzând rezultatele examenului se vor afișa la sediul filialei la care
sunteți arondat.
Vă informăm că, în vederea respectării prevederilor Regulamentului UE 679/2016, prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal în scopul mai sus menționat se efectuează în temeiul prev. art. 6 alin. 1 lit. a din
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respectiv consimțământul dumneavoastră
privind publicarea nominală a acestor informații.
Exprimarea consimțământului dumneavoastră cu privire la publicarea nominală a acestor informații este opțională.
În cazul refuzului dumneavoastră, publicarea acestor date se va efectua prin alocarea unui cod de candidat, care urmează să
înlocuiască numele și prenumele dumneavoastră. Vă informăm că în această din urmă situație, sunteți pe deplin responsabil
de reținerea și păstrarea codului de candidat alocat, acesta fiind unica modalitate de identificare a îndeplinirii condițiilor legale
de participare la examen, a locului de repartizare în sala de concurs precum și a notei obținute.
În măsura în care sunteți de acord cu publicarea nominală a acestor date, vă informăm că beneficiați de toate drepturile
menționate mai sus, având totodată dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat printr-o simplă cerere adresată
CECCAR. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere.
În cele de mai jos, vă rugăm să vă exprimați consimțământul cu privire la afișarea nominală a informațiilor privind
desfășurarea examenului:
Subsemnatul _______________________________, domiciliat în ___________________________, având CNP
_____________________________, candidat la examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi
de contabil autorizat, sesiunea ___________________, îmi exprim în mod expres și neechivoc consimțământul cu privire la
publicarea/afișarea nominală a informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor legale de participare la examen, repartizarea
pe săli și a rezultatelor, la sediul CECCAR și/sau al filialelor, după cum urmează:
□ Da, sunt de acord cu publicarea/afișarea nominală a informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor legale de
participare la examen, repartizarea pe săli și a rezultatelor, la sediul CECCAR și/sau al filialelor
□ Nu sunt de acord cu afișarea nominală a informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor legale de participare la
examen, repartizarea pe săli și a rezultatelor, la sediul CECCAR și/sau al filialelor*
*Declar că am fost informat cu privire la alocarea, în această situație a unui cod de candidat, fiind pe deplin
responsabil de reținerea și păstrarea numărului de candidat alocat, acesta fiind unica modalitate de identificare a îndeplinirii
condițiilor legale de participare la examen, a locului de repartizare în sala de concurs precum și a notei obținute.

Numele și prenumele
………………………….
Semnătura.…………….

Data……………………

