
PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT (PSD), persoană juridică de drept public, cu sediul 

în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff, nr. 10, sector 1,  care îşi desfăşoară activitatea  în conformitate cu Legea 

nr.14/2003 a partidelor politice, este operator al datelor cu caracter personale colectate conform art.6, 

alin. (1) litera a) (consimțământul dumneavoastră) conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul 

GDPR”) pentru Campania PSD de mobilizare civică pentru apărarea drepturilor câștigate de 

salariații și pensionarii prin noua Lege a pensiilor nr.127/2019  cu persoanele care solicită 

respectarea întocmai de către Guvernul României a majorării punctului de pensie cu 40% de la 

data de 01.09.2020 (scopul colectării). 

Date cu caracter personal ce urmează a fi colectate de la persoanele cu vârsta peste 18 ani prin 

intermediul tabelelor nominale de semnături: 

1) pentru persoanele care urmează să semneze tabelul nominal: numele și prenumele, domiciliu 

(localitatea – sat, comuna, oraș, municipiu), anul nașteri, semnătura 

2) pentru persoanele care se vor ocupa de completarea tabelului: nume, prenume, domiciliu 

(localitate, strada, nr), telefon, semnătură 

Perioada de colectare/stocare: 

 Datele cu caracter personal prelucrate se vor colecta în perioada 19 iunie – 31 iulie (strângere 

semnături), se vor centraliza pe județ și se vor transmite la nivel național (sediul central al PSD)  și se 

vor înainta Guvernului României cel mai târziu la data de 10 august 2020,  ori către autoritățile publice 

competente în acordarea drepturilor legale de pensie.  

 PSD nu va reține nicio copie a datelor cu caracter personal și nu va proceda la crearea unui 

proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.  

Dezvăluirea Datelor cu caracter personal 

 Desfășurarea Campaniei de mobilizare civică  presupune dezvăluirea datelor personale ale 

dumneavoastră către autoritățile statului, întrucât se vor înainta Guvernului României cel mai târziu la 

data de 10 august 2020,  ori către autoritățile publice competente în acordarea drepturilor legale de 

pensie.  

 În afară de dezvăluirile implicite pe care desfășurarea Campaniei le presupune, Operatorul poate 

dezvălui Datele cu caracter personal către persoanele împuternicite, în numele Operatorului și doar în 



conformitate cu instrucțiunile Operatorului.  

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora: 

 Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, 

dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul 

la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.  

 Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția 

datelor la adresa: gdpr[at]psd.ro. 

Prelucrările de date întemeiate pe consimțământ 

 Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat 

consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri 

specifice” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta 

legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți 

modifica sau elimina consimțământul în orice moment și vom acționa imediat în consecință, cu 

excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru. 

 Mai dispuneți și de dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar, 

www.dataprotection.ro 

 Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția 

datelor la adresa: gdpr[at]psd.ro. 

 Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările 

principale ale PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT, în calitate de operator de date. 

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal, în contextul utilizării site-ului www.psd.ro. 

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) precum și a Legii nr. 190 din 18 

iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului GDPR, avem obligația de a 

administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le 

furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR. 

Pentru mai multe informații vizitatei: https://www.psd.ro/politica-de-confidentialitate/   

https://www.psd.ro/politica-de-confidentialitate/

