Stimați parteneri,
Prin acest document dorim să supunem atenției dumneavoastră câteva aspecte importante
referitoare la legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
În toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, a devenit
aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub
acronimul GDPR (General Data Protection Regulation). Pentru mai multe informații vă rugăm să
accesați site-ul www.tvet.ro
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic prelucrează
(colectează și stochează/păstrează) date cu caracter personal (nume,prenume,e-mail,telefon etc)
ale reprezentanților/salariaților/delegaților companiei dumneavoastră pe durata desfășurării
relațiilor de colaborare precum și în vederea executării în condiţii optime a raporturilor
contractuale.
În acest sens, vă rugăm să completaţi informaţiile de mai jos. Acest lucru ne va ajuta la
menţinerea și îmbunătățirea colaborării noastre viitoare.
Companie:.........................................................................................................................................
Nume, prenume:...............................................................................................................................
E-mail:...............................................................................................................................................
Telefon:.............................................................................................................................................
Semnătură:.......................................................................................................................................
Sunt de acord ca Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și
Tehnic să colecteze și să stocheze/păstreze datele cu caracter personal mai sus menţionate
în scopul îmbunătățirii colaborării, precum și în vederea executării în condiţii optime a
raporturilor contractuale.
În conformitate cu prevederile legale vă informăm că aveţi următoarele drepturi: dreptul de a fi
informat; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul de ştergere; dreptul de a

restricţiona procesarea; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la obiecţii; drepturi legate de
luarea de decizii automatizate și de profilare.
Vă informăm că vă puteți exercita aceste drepturi oricând, în măsura în care acest lucru nu
contravine altor prevederi legale, prin trimiterea unui e-mail pe adresa noastră. De asemenea,
vă informăm că aveți dreptul să vă retrageți consimţământul acordat, oricând, printr-un e-mail
trimis pe adresa vet@tvet.ro.
Vă rugăm să regăsiți datele de contact ale Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului
Profesional și Tehnic:
Cod de înregistrare fiscală: 11389672
Adresa: Spiru Haret , nr.10-12, Sector 1, București
E-mail: vet@tvet.ro
Telefon:021-311.11.62, 021-312.11.61
Fax: 021/312.54.98

Vă mulţumim pentru atenția acordată acestui document.
Vă stăm la dispoziţie pentru informaţii suplimentare.

