INFORMARE
Stimați utilizatori, din 25 mai 2018 se aplică Regulamentul
European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date
Datele personale se referă la orice informații privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă (persoană vizată), direct sau indirect, cum ar fi :
nume, prenume, număr de identificare, date de geolocalizare, identificator online
(adresa IP, cookie IP) și orice elemente specifice identității sale fizice, fiziologice,
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prin prelucrarea datelor înțelegem orice operațiune/set de operațiuni legate de
datele personale: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție prin orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.
Scopul colectării datelor personale îl constituie întocmirea documentelor
legale necesare furnizării serviciilor solicitate.
Datele cu caracter personal pe care orice bibliotecă le prelucrează sunt:
Numele și prenumele
Numele și prenumele părinților
Data și locul nașterii
Actul de identitate
Adresa de domiciliu/de corespondență
Adresa de e-mail
Numărul de telefon
Ocupația
Locul de muncă/ de studiu
Naționalitatea
Adresa IP a dispozitivului mobil sau a computerului dumneavoastră
Datele referitoare la interesele și nevoile dumneavoastră pe care ni le
comunicați atunci când apelați la serviciile bibliotecii
- Fotografia pentru înregistrarea în sistemul de bibliotecă
- Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din incinta bibliotecii
- Imagini de la activitățile derulate de către bibliotecă.
-
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Există anumite informații pe care trebuie să le cunoaștem despre
dumneavoastră, astfel încât să putem oferi serviciile de bibliotecă.
Deasemenea,avem obligația legală de a colecta anumiteinformații.
Fără aceste date,este posibil să nu putem să oferim servicii complete
de bibliotecă.
NU ÎNREGISTRĂM DATE PRIVIND:
-

Originea etnică sau rasială
Opiniile politice
Confesiunea religioasă sau convingerile filosofice
Apartenența la sindicate
Date genetice/biometrice
Sănătatea
Viața/orientarea sexuală

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite doar în scopuri legitime de
interes public. Acestea includ:
- îndeplinirea drepturilor ce decurg din contractul de servicii de bibliotecă:
• împrumut la domiciliu pentru persoanele cu domiciliul stabil în județul
Buzău: maximum 4 documente tipărite pe 20 zile calendaristice și 2
documente audiovizuale/electronice pe 2 zile
• consultare pe loc a documentelor pentru toate persoanele, indiferent
de domiciliu;
• informații și referințe, activități culturale, acces gratuit la Internet.
- îndeplinirea obligațiilor ce decurg din contractul de servicii de bibliotecă:
• acceptarea împrumutului în regim automatizat;
• respectarea termenul deîmprumut și a Regulamentului pentru utilizatori;
• în caz de depășire a termenului de împrumut achitarea contravalorii
tarifelor aprobate;
• acceptarea informării/notificării cu privire la serviciile de bibliotecă;
• în caz de pierdere sau deteriorare a documentelor, procurarea
documentelor identice sau achitarea contravalorii lor conform Legii
Bibliotecilor nr.334/2002, republicată.
- completarea formularelor tipizate generale de bibliotecă aprobate prin
Ordinul nr. 2249/4775 din 9 iunie 2009 pentru aprobarea formularelor
tipizate generale de bibliotecă.
- completarea Raportului statistic anual și a Raportului statistic de utilizare
solicitat de Asociația Bibliotecilor și a Bibliotecarilor din România în
conformitate cu standardele de biblioteconomie.
2

- completarea statisticilor solicitate anual de Institutul Național de Statistică,
Direcția Regională de Statistică conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002.
- derularea contractelor de voluntariat conform Legii nr. 78/2014.
- desfășurarea activităților în cadrul acordurilor de parteneriat și a
protocoalelor de colaborare cu biblioteca pentru derularea de activități
comune.
- derularea convențiilor de practică pentru studenți.
- desfășurarea concursurilor de angajare în vederea ocupării posturilor
vacante conform legislației în vigoare.
- derularea contractelor de servicii.
- solicitări conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile
de interes public.
- monitorizarea accesului/persoanelor în spații publice/private; securitatea
persoanelor și a spațiilor publice/private.
Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului European
2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, utilizatorul
beneficiază de drepturi adiționale.
Lista completă a drepturilor:
- Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de
prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
- Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le
puteți completa;
- Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține
ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau
în alte cazuri prevazute de lege;
- Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea
prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte
cazuri prevăzute de lege;
- Dreptul de opoziție –puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date
care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
- Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele
personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat
sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
- Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea
de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea
se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage
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oricand. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor,
prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
- Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere si obține
intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima
propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări
suplimentare în legatură cu utilizarea de către Biblioteca Județeană “V.
Voiculescu” Buzău a datelor personale, utilizatorul este rugat să ne
contacteze alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise în
prezenta informare precizând, totodată, numele, adresa poștală sau de email
(în funcție de modalitatea de comunicare aleasă), numărul de telefon
precum și scopul cererii.
Pentru a păstra siguranța datelor dumneavoastră, aplicăm toate măsurile
tehnice și organizatorice necesare. Angajații bibliotecii au obligația de a
păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dumneavoastră cu caracter
personal în mod ilegal sau inutil.
CE PUTEȚI FACE PENTRU A NE AJUTA SĂ PĂSTRĂM
SIGURANȚA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ
-Raportați pierderea permisului de intrare la bibliotecă.
-Nu salvați date cu caracter personal pe calculatoarele folosite în cadrul
bibliotecii pentru acces la Internet.
-Ștergeți fișierele salvate pe calculatoarele folosite în cadrul bibliotecii.
-Raportați imediat uitarea dispozitivelor destocare în spațiul bibliotecii.
- Deconectați-vă atunci când folosiți email-ul, rețelele de socializare
sau alte platforme on-line în spațiul bibliotecii.
-Instalați aplicații antivirus,antispyware și firewall. Actualizați aceste
programe în mod regulat.
-Păstrați parolele strict confidențiale și folosiți parole puternice,adică
evitați combinațiile evidente de litere și cifre.
-Fiți vigilent în mediul online și învățați cum să detectați activitățile
neobișnuite,ca de exemplu,o nouă adresă a site-ului web sau e-mailurile de
tip phishing prin care vi se solicită informații personale.
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar în
perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat
inițial. După această perioadă, căutăm soluții fezabile, ca de exemplu,
arhivarea.
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