
INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, cu sediul în str. Palat nr. 1, Iași, CUI 4540844, telefon 
0332110044, email contact@bjiasi.ro, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Conform 
cerinţelor Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecţia Datelor 
Personale (RGDP), Biblioteca are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru 
scopurile specificate datele personale care îi sunt furnizate. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare astfel: 
a) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv informare, cultură și recreere 

(împrumut la domiciliu, consultare de documente la sala de lectură, informații, referințe, recomandări 
de lectură, activități culturale, educative, acces la computere pentru public și internet); de asemenea, 
informaţiile colectate de către Bibliotecă sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice privind 
utilizarea bibliotecii și a serviciilor sale, necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul 
instituției; 

b) pentru iniţierea şi derularea de raporturi juridice între dumneavoastră şi Bibliotecă; 
Este necesar să furnizaţi datele enunţate, deoarece, în cazul nefurnizării corecte şi complete a 

acestora, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu 
dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor legale. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor 
destinatari: • persoana vizată; • partenerii contractuali ai operatorului; • instituţii ale statului abilitate de 
lege. 

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecţia 
Datelor Personale (RGDP), beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a 
nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care 
vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când 
prelucrarea datelor de către Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași este obligatorie. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către 
conducerea Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă 
adresa justiţiei. 

 

CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE DATE PERSONALE 

Subsemnatul/a_________________________________________, în calitate de 

beneficiar al serviciilor gratuite oferite de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, consimt, în 

mod expres, ca Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, cu sediul în str. Palat nr. 1, Iași, CUI 

4540844, telefon 0332110044, email contact@bjiasi.ro, să colecteze și să prelucreze, dacă 

aceasta se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legii, datele mele cu caracter personal / 

datele personale ale minorului al cărui reprezentant sunt, în scopul prestării de servicii gratuite 

de bibliotecă, pentru realizarea de activități statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, 

precum și în scopul informării ulterioare în legătura cu serviciile oferite de instituție. 

Menționez că sunt de acord în mod expres ca destinatarii datelor mele cu caracter 

personal să fie angajații instituției cu atribuții în acest sens, precum și autoritățile abilitate ale 

statului, și că sunt de acord cu stocarea acestor date în arhiva Bibliotecii Județene „Gh. 

Asachi” Iași. 

 

Data       Semnătura 


