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Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
ale membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

Camera Auditorilor Financiari din România (numită în continuare CAFR sau Camera), persoană juridică
autonomă, organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, autoritate competentă care
reglementează şi monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar,
înființată în baza OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de audit financiar, cu modificările și completările
ulterioare, în calitate de operator de date cu caracter personal,
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date, aplicabil din 25 mai 2018 (denumit în continuare GDPR), vă informează prin prezenta despre
prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor CAFR.
Conform GDPR ”date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi nume, prenume, un număr de identificare etc.
Ne propunem să protejăm datele personale ale membrilor noștri, conform cerințelor GDPR și să fim transparenți cu
privire la categoriile de date prelucrate. Această informare este adresată membrilor CAFR pentru a le aduce la
cunoștință modalitățile în care Camera prelucrează datele cu caracter personal ale acestora.
Întrucât legislația în domeniu se schimbă rapid, anticipăm că această informare va fi revizuită în acord cu noile
reglementări și coroborat cu politica de protecție și securitate a datelor la nivelul CAFR.

Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale membrilor CAFR
Camera colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor săi pentru următoarele scopuri:
• evidența membrilor CAFR, monitorizarea activității membrilor CAFR, desfășurarea controlului de calitate,
Organizarea programelor de pregătire profesională pentru membrii CAFR, pentru alte activități decât cele de
audit statutar așa cum sunt prevăzute în OUG 75/1999, Desfășurarea sistemului de investigații și disciplină;
• întocmirea și ținerea Registrului membrilor CAFR, conform Regulamentului de organizare și funcționare al
CAFR, aprobat prin Hotărârea Conferinței CAFR nr. 2/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 436/23 mai 2018;
• îndeplinirea unor obligații legale care îi revin CAFR cât și pentru a răspunde cerințelor instituțiilor/autorităților
publice din România, în conformitate cu atribuțiile acestora;
• pentru scopuri de informare a membrilor CAFR cu privire la obligațiile legale care le revin în calitate de
membru al Camerei;
• pentru scopuri de informare a membrilor CAFR cu privire la evenimente profesionale în domeniu și alte
informări de interes profesional;
• pentru scopuri statistice, în vederea monitorizării activității de audit financiar, cu excepția auditului statutar;
• în scopuri de marketing, în scopul consultării cu privire la probleme/evenimente profesionale, în scopul
informării pe diverse teme referitoare la activitățile Camerei, ale profesiei sau altor profesii, organisme,
autorități, cu consimțământul membrilor CAFR.
• Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal ale membrilor CAFR
Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal ale membrilor CAFR
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrilor CAFR se face în baza:
➢ îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin CAFR;
➢ pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public, CAFR fiind investită prin lege cu atribuții în interes public,
prelucrarea este necesară pentru desfășurarea activităților respective;
➢ interesului legitim urmărit de operator (CAFR) sau de o terță parte;
➢ consimțimântului, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri de marketing.
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Categorii de destinatari către care pot fi dezvăluite datele cu caracter personal ale membrilor CAFR
Ne vom asigura că datele cu caracter personal ale membrilor CAFR sunt procesate doar în legătură cu scopurile
menționate mai sus. În unele situații, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma
obligației legale de a răspunde la cererile legale ale instituțiilor/autorităților publice din România.
Datele cu caracter personal ale membrilor CAFR sunt utilizate de către operator (CAFR) și sunt comunicate
următorilor destinatari:
✓ persoane vizate (membrii CAFR)
✓ instituții/autorități de stat și autorități de reglementare și supraveghere în domeniul financiar-contabil și
bancar
✓ autorități competente similare din alte state membre, conform cerințelor legale
De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor părți care acționează
conform instrucțiunilor noastre în calitate de împuterniciți: companii furnizoare de diferite servicii (curierat – Poșta
Română, Fan Courier; emitere parafe și legitimații de membru; dezvoltare și suport IT; etc.).
Perioada de stocare a datelor personale ale membrilor CAFR
CAFR păstrează datele personale ale membrilor CAFR atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost
colectate, în conformitate cu prevederile legale.
Drepturile persoanei vizate și modul de exercitare a acestora
Membrii CAFR au următoarele drepturi care rezultă din aplicarea GDPR:
•
•

•

•

•
•

•
•

dreptul de acces la datele cu caracter personal - aveţi dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter
personal pe care le deținem în legătură cu dvs.
dreptul la rectificare - aveţi dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt
corecte sau complete. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în
care considerați că acestea pot fi incorecte, puteți contacta Departamentul servicii pentru membri din cadrul
CAFR
dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu
caracter personal în anumite situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate
dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal - se aplică în anumite situații, de exemplu,
în cazul în care contestați exactitatea datelor și poate fi exercitat pentru o perioadă care să ne permită să
verificăm exactitatea acestora
dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a obține datele cu caracter personal pe care ni le-aţi
furnizat într-un format structurat și care poate fi citit automat.
dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, din motive legate
de situația particulară în care vă aflați, dacă nu există cerințe legale care să prevaleze în ceea ce privește
prelucrarea
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea
de profiluri
dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere
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Informații suplimentare
Atunci când utilizați site-ul CAFR, vă autentificați în contul de membru pentru a completa formularele online sau
completați formulare pentru participare la diferite evenimente organizate de CAFR sau formulare de evaluare, putem
avea acces la date mai puțin precise privind locația dumneavoastră, derivate din adresa IP (adresa conexiunii de
internet). Acestea sunt colectate automat de platforma informatică, fără a fi însă procesate și utilizate în niciun fel și
fără a fi arhivate.
Dacă aveți întrebări despre modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne
contactați după cum urmează:
• prin poștă, la sediul CAFR din București, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, cod poștal 050855, O.P. Nr.
5, C.P. Nr. 83
• prin fax: +40 31 433 59 40
• prin e-mail: protectia.datelor@cafr.ro
• prin telefon, la numărul +40 31 433 59 45

Mai multe informații despre acest subiect puteți găsi în Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,
al cărui text îl puteți consulta aici

.
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