
  

Rundum Zuhause betreut 
 

Informaţii conform articolului 13 al Ordonanţei de bază privind protecţia datelor privind prelucrarea comună 

a datelor conform articolului 26 al Ordonanţei de bază privind protecţia datelor (DSGVO ) în legătură cu 

înscrierea la cursuri de perfecţionare: 

Noi, Caritas Rundum Zuhause betreut şi Caritas Satu Mare prelucrăm împreună în cadrul manifestării 

interesului şi în continuarea înscrierii precum şi a datelor completate în formularul de evaluare (în formă 

personală), pe baza raportului contractual încheiat în acest sens (art. 6 alin. 1 pct. b DSGVO) în scopul derulării 

şi înregistrării precum şi a organizării cursului de perfecţionare, în special prin întocmirea unei liste 

corespunzătoare a celor înscrişi, verificarea activităţii, pentru eliberarea certificatelor de participare şi a 

diplomelor, acreditărilor în statul de domiciliu precum şi pentru transmiterea de informaţii privitoare la alte 

oferte de cursuri oferite în completare, în baza interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 pct. f DSGVO) cu privire 

la o fidelizare a clienţilor şi marketing direct. Datele vor fi oferite în aceste scopuri, în măsura în care va fi 

necesar, unor prelucrători de comenzi şi parteneri de proiect, împreună cu care se oferă respectivele cursuri 

de perfecţionare. În special, datele culese de Caritas Rundum Zuhause betreut şi Caritas Satu Mare, vor fi 

schimbate între aceste două organizaţii. Un transfer de date în afara UE nu este planificat. 

În vederea evaluării şi îmbunătăţirii permanente a ofertelor noastre, datele dumneavoastră vor fi transmise şi 

unor persoane din afară, în formă anonimizată. Astfel nu mai este posibilă atribuirea acestora unei anumite 

persoane. 

Fără punerea la dispoziţie a datelor solicitate prin formular, din păcate nu ne este posibilă derularea înscrierii 

dumneavoastră şi participarea dumneavoastră  în continuare la curs. 

Datele vor fi păstrate de noi pe durata desfăşurării cursului precum şi pentru acţiunile ulterioare. Acest termen 

se întinde în orice caz pe şapte ani de la finalizarea cursului de perfecţionare. În măsura în care există o 

aprobare corespunzătoare, certificatele şi diplomele eliberate după finalizarea cursului de perfecţionare, vor fi 

păstrate timp de 15 ani, pentru a vă permite, ca în cazul pierderii acestora etc. să solicitaţi eliberarea unor 

duplicate. Datele celor interesaţi, care nu au beneficiat de un curs, vor fi şterse în termen de 6 luni de la 

ultimul contact cu aceştia. 

Dumneavoastră aveţi în principiu dreptul la informare, corectare, ştergere, îngrădire, transmisibilitatea 

datelor, revocare şi contestare. Dreptul de revocare există în cazul prelucrării datelor, bazate pe acordul 

dumneavoastră. Dreptul la contestaţie există la prelucrarea datelor, bazate pe interesul legitim al 

responsabilului sau a unui terţ. Dacă consideraţi că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă legea de 

protejare a datelor sau dacă drepturile dumneavoastră la protecţia datelor a fost afectat într-un alt fel, puteţi 

să vă plângeţi la autoritatea de supraveghere. În Austria, aceasta este autoritatea pentru protecţia datelor. În 

România, aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În 

vederea invocării drepturilor dumneavoastră, la puteţi invoca faţă de fiecare dintre responsabili, în parte. 

 
Date de contact: 

Caritas Rundum Zuhause betreut 
Mommsengasse 35 1040 Viena 

Tel +43-1-376 02 14 
office@caritas-rundumbetreut.at 
www.caritas-rundumbetreut.at 

Caritas Satu Mare 
Lüko Bela Nr 15 
Cod.440061 
Satu Mare-România 
Tel: +40-261-710-464 
info@caritas-sm.ro 
www.caritas-satumare.ro 
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