INFORMARE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
Registrul Urbaniștilor din România („RUR”), instituție publică autonomă cu sediul în
Bucureşti, bdul Nicolae Bălcescu nr. 17A, et. 5, CIF 17244352, telefon 0314255457, email:
comisieexaminare@rur.ro, reprezentată legal prin Președinte – Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin
Florescu prelucrează, în cadrul sediului central din București și, după caz, al birourilor sale teritoriale,
datele cu caracter personal pe care i le puneți la dispoziție sau pe care le obține în condițiile legii (în
continuare generic denumite „Datele”), prin mijloace automatizate și/sau manuale, cu excluderea
oricăror procese decizionale automatizate, pentru scopurile aferente exercitării competențelor sale legale
în ceea ce vă privește, scopuri care pot impune transmiterea acestora către autorități și alți subiecți de
drept public sau privat, din țară și/sau din state membre ale Uniunii Europene, în cadrul relațiilor
instituționale sau, după caz, de colaborare stabilite pentru îndeplinirea atribuțiilor legale.
RUR este constituită și funcționează conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și celor două regulamente aprobate în temeiul
acesteia prin Hotărârea nr. 101/2010 a Consiliului Superior al RUR (publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 577/13.08.2010). Totodată, RUR are și calitatea de autoritate competentă în
privința profesiei de urbanist pentru scopurile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările
ulterioare. Competențele legale are RUR sunt descrise în sus-menționatele acte normative, precum și în
reglementările specifice adoptate în virtutea acestora (detalii la https://rur.ro/, secțiunile Comisii de
specialitate și Legislație).
Întrucât Datele sunt absolut necesare prelucrărilor aferente scopurilor rezultând din competențele
legale ale RUR, refuzul furnizării lor sau furnizarea cu întârziere, în mod incorect şi/sau incomplet, din
partea dumneavoastră sau a oricărui terț pe care îl mandatați sau care ne este impus potrivit legislației
în vigoare atrage imposibilitatea îndeplinirii activităților pe care ni le solicitați sau trebuie să le derulăm
în ceea ce vă privește ca efect al reglementărilor incidente, situație în care instituția noastră nu asumă
niciun fel de responsabilitate, fiind pe deplin exonerată de orice răspundere în legătură cu orice
consecințele rezultând din astfel de circumstanțe.
Datele vor fi prelucrate pe toată perioada de timp prevăzută de legislația aplicabilă scopului
prelucrării, precum și ulterior, în acest din urmă caz numai dacă și atât timp cât există acord expres în
acest sens din partea persoanei vizate.
Conform cadrului legal aplicabil1, beneficiaţi de dreptul de a ne solicita acces la Date,
rectificarea, ștergerea și/sau restricționarea prelucrării lor, dar numai în măsura în care nu este afectată
exercitarea competențelor noastre legale.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării Datelor, să vă retrageţi consimţământul dat
pentru atare prelucrare şi/sau să solicitaţi ştergerea lor, dar fără a se contraveni obligaţiilor legale ce
revin RUR.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată în
atenția responsabilului cu protecția datelor, transmisă la sediul nostru central sau la sediul oricărui birou
teritorial al RUR, sau prin poștă electronică la adresa: rdp@rur.ro. Puteți contacta responsabilul cu
protecția datelor cu privire orice chestiune legată de prelucrarea Datelor.
Plângeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro), fără a fi
exclus accesul la justiție.

Actualmente, în principal Regulamentul (UE) nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor),
disponibil și la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.
1
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CONSIMȚĂMÂNT EXPRES
REFERITOR LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal completate în formularele de înscriere şi a celor din
documentele, în format fizic sau electronic, incluse în dosarul de înscriere, precum și a celor ulterior
obținute, din orice motiv, pe orice cale și din orice sursă (în continuare generic denumite „Datele”) se
efectuează în exercitarea competențelor legale ale RUR, fiind obligatorie furnizarea lor, cu excepția
celor indicate în tabelul de mai jos, a căror prelucrare se realizează în baza prezentului consimțământ
expres, dat după cum urmează:
Scopul
activităţilor de
prelucrare
Procesare cerere
pentru dobândirea
dreptului de
semnătură,
îndeplinire atribuții
legale și derulare
raporturi juridice
derivând din
eventuala
dumneavoastră
calitate de specialist
cu drept de
semnătură
Publicare rezultat
intermediar/final
procedură de
acordare a dreptului
de semnătură pe
pagina de Internet a
instituției

Tipul de date cu
caracter personal
Adresă poștală de
corespondență*

Consimţământ expres
(se marchează cu X )
DA
NU

Perioada de
prelucrare și
stocare

_____________________

Adresă de e-mail*
DA
_____________________

NU

Număr de telefon*
DA
_____________________

NU

Nume şi prenume, inițiala DA
tatălui, titlul profesional
și simboluri obținute
_____________________

NU**

Conform legislației
aplicabile, inclusiv
a celei privind
arhivarea

maximum 1 lună

*Datele astfel marcate ne sunt utile pentru a realiza o comunicare rapidă cu dumneavoastră
pentru scopurile indicate, sens în care vă recomandăm să ne furnizați cel puțin o categorie, dând
consimțământ expres pentru prelucrare, în caz de refuz RUR fiind în imposibilitate de a vă contacta și,
deci, impunându-se întotdeauna deplasarea dumneavoastră la sediul RUR, pentru orice aspect, fie că
acesta ține de drepturile/interesele/solicitările dumneavoastră sau de îndeplinirea atribuțiilor noastre în
ceea ce vă privește.
**
În acest caz, vi se va atribui și comunica un cod cifric unic de identificare.
Totododată, având în vedere art. 21 rap. la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
41/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunteți de acord, dând consimțământ expres în
acest sens prin bifare corespunzătoare în cele ce urmează, RUR va solicita copia documentelor emise
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de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale pe care le invocați
în susținerea cererilor pe care ni le adresați sau, după caz, extrase ale acestora de la emitenții lor, scop
în care trebuie să ne furnizați denumirea lor corectă și completă (inclusiv în evoluție istorică, dacă se
impune), RUR asumându-și obligația să vă informeze în timp util dacă respectivii emitenți nu
cooperează, astfel încât să puteți interveni prin acțiuni proprii pentru a vă proteja drepturile și interesele
ținând de respectivele cereri.
DA
NU
Dacă DA, lista emitenți:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prin semnătura mea de mai jos, subsemnata(ul), ____________________________________,
confirm că am luat cunoștință de toate cele prezentate în Informarea referitoare la prelucrarea datelor
cu caracter personal și îmi dau consimțământul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal
conform celor pe care le-am completat azi, __________________.

Semnătura _____________________
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