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INFORMARE CERCETĂTOR/ANGAJAT/COLABORATOR 
 

            În conformitate cu respectarea prevederilor Articolului 39, alineat 1, litera a) și ale Articolului 

6, alineat 1, literele b) și c) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018, 

ISER vă informează că :  

 

1. Datele dumneavoastră cu caracter personal: numele și prenumele; CNP-ul; adresa de 

domiciliu; data și locul nasterii; cetățenia; vârsta; sexul; actul de identitate; salariul; funcția; contul 

bancar; numele, prenumele și CNP-ul copiilor/soțului/soției; traseul urmat de la domiciliu până la 

locul de muncă, sunt prelucrate cu scopul: 

 întocmirii contractului de muncă/voluntariat/prestări servicii și transmiterii datelor în 

Revisal, potrivit Codului Muncii, a H.G. 905/2017 și a Legii 78/2014 privind activitatea de voluntariat; 

 întocmirii statului de plată lunar, conform contractului de muncă și Codului Fiscal; 

 virării salariului net lunar în cont, conform contractului de muncă; 

 completării tichetelor/voucherelor pe care vi le transmitem anual/periodic, cu aplicarea 

legislației corespunzătoare; 

 calculării concediilor medicale; 

 deducerii aplicabile la impozitul pe venitul din salarii, conform Codului Fiscal; 

 eliberării adeverințelor de salariat cu datele co-asiguraților (copii, soț/soție) necesare la 

medic/Casa de Asigurări de Sănătate; 

 întocmirii fișelor periodice SSM și PSI, potrivit legislației specifice în vigoare (accidentele 

survenite pe traseele declarate și în timpul declarat sunt considerate accidente de muncă); 

 înscrierii la doctorat; 

 evaluării periodice a activității în temeiul interesului nostru legitim de a avea performanță în 

activitate. 
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2. Datele dvs. cu caracter personal nu se transmit către țări terțe sau organizații 

internaționale, dar se transmit următorilor destinatari: ITM, ANAF, Casa de Pensii, banca la care 

aveți deschis contul, firma emitentă a tichetelor/voucherelor de vacanță, medic/Casa de Asigurări 

de Sănătate, instanțe de judecată, organe de poliție, executori judecătorești etc . 

 

3. Documentele care cuprind datele dvs. cu caracter personal se stochează, conform 

legislației specifice în vigoare, dupa cum urmează: 

 dosarele personale (contractele de muncă, actele adiționale și celelalte acte referitoare la 

modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, precum și orice alte 

documente care certifică legalitatea și corectitudinea completării în REVISAL), contul bancar, fișele 

SSM și SU, conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996; 

 statele de plată, conform Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. Conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, aveți dreptul de a solicita: 

accesul la datele dvs. (Art. 15), rectificarea datelor (Art. 16), ștergerea lor (Art. 17), restricționarea 

prelucrării (Art. 18), dreptul de a vă opune prelucrării (Art. 21), precum și dreptul la portabilitatea 

datelor (Art. 20).  

 

Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal 

Dl Iulian COHAL, Biroul Administrativ, e-mail: iulian.cohal@iser.ro. 

Pentru detalii suplimentare și legislația aferentă, accesați linkul: ... 
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