Informare OTDR privind prelucrarea și protectia datelor cu caracter
personal (GDPR)
În conformitate cu Regulamentul (UE) /679 /2016 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE, vă informăm că la nivelul Ordinului Tehnicienilor Dentari
din România (OTDR), începând cu data de 25.05.2018, acest regulament este pus în
aplicare.

Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania (OTDR), înființat ca organizație
profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes
public , cu patrimoniu și buget proprii, autonomă și independentă, având CIF
22889959, în vederea realizării specificului activității și a obiectivului
legitim urmărit, este operator de date cu caracter personal în sensul prevederilor
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

OTDR, în conformitate cu prevederile GDPR (Art.6 alin. (1) lit. c); lit.e) si alin. (3) lit.b) și
Normelor OTDR privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date, colectează, prelucrează,
distribuie, arhivează și asigură protecția datelor cu caracer personal ale tehnicienilor
dentari în vederea îndeplinirii obligației legale ce îi revine prin Legea Nr.96/2007
republicată și Legea 200/2004 modificată și completată, cu referire la recunoașterea
diplomelor și calificărilor profesionale, înscrierea, autorizarea și evidența membrilor
organizației precum și publicarea Registrului Unic al Tehnicienilor Dentari din
România.
Persoana împuternicită de operator ca responsabil cu protecția datelor cu caracter
personal (DPO), în baza deciziei interne nr.4/21.05.2018, este domnul VEREȘ DANIEL
FLORIN, cu următoarele date de contact:
adresă de email: prelucraredateotdr@yahoo.com - adresa OTDR
telefon: 021-211 3037
fax: 021-211 3032
Datele cu caracter personal furnizate de tehnicienii dentari sunt utilizate de OTDR în
următoarele scopuri:
Îndeplinirea scopului legal conferit de Legea 96/2007r. si Legea 200/2004
Realizarea obiectivului legitim al activității organismului profesional OTDR
Aducerii la îndeplinire a prerogativelor de interes public cu care este investit
OTDR, în domeniul exercitării profesiei de tehnician dentar
Diseminarea informațiilor de interes pentru profesia de tehnician dentar către alte
autorități competente din România, UE, SEE și din țări terțe.
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OTDR, în calitate de operator de date cu caracter personal, în vederea îndeplinirii
obligațiilor legale cu care este investit, colectează și prelucrează următoarele categorii de
date:
Date de indetificare conform cărții de identitate sau pașaport: nume și prenume,
cod numeric personal, data nașterii, sexul, locul nașterii.
Date de contact: număr de telefon, adresă valabilă de email, adresă de domiciliu și
de corespondență
Actele de studii
Actele de stare civilă
Acte de stare de sănatate
Cazier judiciar
Fotografii și imagini video
Date cu privire la locul de muncă deținut
Decizii de pensionare sau alte înscrisuri/documente care să ateste
capacitatea/noncapacitatea de a exercita profesia
Raport revisal de la angajator
Informații din evidențele ONRC, ANAF, organele judiciare,
Informații din internet (diverse site-uri/bloguri,s.a)
Numărul de cod IBAN pentru unul din conturile bancare personale
Alte aspecte de interes:

Operatorul OTDR colectează și procesează datele cu caracter personal pe suport de
hârtie (cereri, dosare de înscriere, dosare de avizare/autorizare, adeverințe, s.a
precum și în format electronic (e-mail, programe informatice dedicate, site,
înregistrari audio, ș.a).
Persoana fizică care dorește să dețină calitatea de membru al OTDR este obligată
să furnizeze datele cu caracter personal prevăzute de lege, nerespectarea acestei
obligații având drept consecință respingerea cererii de înscriere și de eliberare a
certificatului de membru.
În exercitarea prerogativelor sale, operatorul OTDR poate să transfere, la solicitare,
date cu caracter personal către autorități competente din România precum și din
UE și spațiul economic european - prin intermediul platformei IMI.
Datele cu caracter personal ale tehnicienilor dentari vor fi păstrate pentru
prelucrare în siguranță pe toată perioada cât aceștia sunt membri ai OTDR iar,
după încetarea calității de membru - indiferent de motiv, acestea vor fi arhivate.
Tehnicienii dentari au obligația de informare imediată a operatorului de date cu
caracter personal – OTDR asupra modificărilor, schimbărilor intervenite în
structura datelor lor cu caracter personal.
Destinatarii prelucrării datelor cu caracter personal este publicul, determinat de
interesul public în publicarea și consultarea Registrului Unic al Tehnicienilor
Dentari (RUTD).
OTDR va arhiva datele cu caracter personal prelucrate, dupa caz, pe o perioada de
10 ani/permanent, dupa care, acestea sunt distruse. Termenul de arhivare curge de
la momentul colectării acestor date la OTDR, operaţiunea de colectare fiind prima
operaţiune de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Soluţionarea plângerilor și cererilor adresate de persoanele vizate în exercitarea
drepturilor lor se face de către AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A
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PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP) la următoarele
date de contact:
BD. G-ral Gheorghe Magheru 28 - 30, sector 1, București, cod poștal 010336,
Telefon: +40.318.059.211, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
***

În vederea creșterii nivelului de protecție a datelor cu caracter personal și crearea
unui climat de încredere, OTDR aplică măsuri tehnice, organizatorice și administrative
adecvate pentru protejarea și securitatea acestor date împotriva distrugerii accidentale
sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi
împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
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