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NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Asociația COMMUNITY POWERED BY DLOT, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. CALEA FLORESTI nr. 

60, bl. A2, sc. I, et. III, ap.12, jud. Cluj, România, tel. 0757473517, email community@poweredbydlot.com, 

vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le 

aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor 

personale, în vigoare. 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor 

Asociația COMMUNITY POWERED BY DLOT prelucrează datele dvs. personale în conformitate cu 

prevederile GDPR, în calitate de împuternicit, pentru: 

1. Colectarea documentului ”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5 % din impozitul 

anual pe veniturile din salarii și din pensii, Formularul 230” completata de către dvs.  

2. Întocmirea borderoului pentru depunerea la ANAF CLUJ, pentru contribuabil și în numele acestuia, a 

”Cererii privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5 % din impozitul anual pe veniturile din salarii și 

din pensii, Formularul 230” precum și depunerea acestor documente la Registratura ANAF  CLUJ; 

Temeiul legal al prelucrării datelor 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face în interesul nostru legitim (art. 6, 

alin. 1, lit. f din Regulamentul 679/2016) și în baza consimțământului dvs. (art. 6, alin. 1, lit. a din 

Regulamentul 679/2016). 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 

Categoriile de date personale supuse prelucrărilor la nivelul Asociației COMMUNITY POWERED BY DLOT 

sunt următoarele: 

Pentru întocmirea documentului prin ”Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 3,5 % din impozitul 

anual pe veniturile din salarii și din pensii, Formularul 230”: 

 Nume și prenume;  

 Inițiala tatălui;  

 CNP;  

 Adresa locativă / de corespondență,  

 Telefon;  

 Adresa de e-mail;  

 Semnătură. 

Pentru întocmirea borderoului pentru depunerea la ANAF CLUJ, pentru contribuabil și în numele acestuia, a 

”Cererii privind destinaţia sumei reprezentând 3,5 % din impozitul anual pe veniturile din salarii și din 

pensii, Formularul 230” și a documentului de împuternicire semnat de dvs.: 

 Nume și prenume;  

 CNP; 

 Localitatea de reședință 
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Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastră personale sunt comunicate către unitatea fiscal de care aparțineți.  

Perioada de stocare a datelor personale 

Datele dumneavoastră personale sunt stocate astfel: 

-  Formularele de informare a persoanei vizate și de exprimare a acordului pentru prelucrarea datelor dvs. 

cu caracter personal se stochează la sediul Asociației COMMUNITY POWERED BY DLOT o perioadă de 3 ani 

de la data efectuării / obținerii acestora, după care, se distrug; 

-  Borderoul   pentru   depunerea  la unitatea fiscală a ”Cererii privind destinaţia sumei reprezentând 3,5 % 

din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, Formularul 230” se stochează la sediul Asociației 

COMMUNITY POWERED BY DLOT timp de 5 ani, după care se distrug; 

Transferul de date cu caracter personal către terți 

Asociația COMMUNITY POWERED BY DLOT nu transferă date cu caracter personal către terți.  

Putem divulga informațiile dvs. personale: 

1. Oricăruia dintre angajații noștri desemnați în baza Deciziei Consiliului Director, să depună la la unitatea 

fiscal ”Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 3,5 % din impozitul anual pe veniturile din salarii și 

din pensii, Formularul 230” 

2. În măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege; 

3. În legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs. 

Plângeri și sesizări 

Pentru sesizări și reclamații privind încălcarea drepturilor dvs. prevăzute de Regulamentul 679/2016 vă 

puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediu în 

Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, tel. +40.31.805.9211, fax:+40.31.805.9602, 

website: www.dataprotection.ro, email: anspdcp@dataprotection.ro 

 

CONSIMŢĂMÂNT 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………………………………………. cu domiciliul in 

………………………………………. str. ……………………………… nr. ………………. ap. …………………………………. declar că am 

fost informat(ă) cu privire la Datele cu Caracter Personal care urmează să fie stocate, prelucrate şi utilizate, 

precum şi cu privire la dispozițiile legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, şi că 

sunt de acord ca aceste Date să fie prelucrate şi utilizate de către Asociația COMMUNITY POWERED BY 

DLOT în vederea depunerii la unitatea fiscală a ”Cererii privind destinaţia sumei reprezentând 3,5 % din 

impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, Formularul 230”   

 

Data       Semnatura 
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