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NOTĂ DE INFORMARE VIZAND GDPR 
 

UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, în calitate de 

Operator de date, împreună cu împuterniciții sau reprezentanții săi, prelucrează date 

personale în scopul și condițiile indicate în prezenta Notă de Informare în temeiul Art.6(1) 

pct.b), f) din GDPR, în vederea realizării unui interes legitim al Operatorului sau pentru 

executarea unui contract.  

Scopul prelucrării îl reprezintă: înregistrarea pe listele de participanți (votanți) ai membrilor 

UCMR-ADA care vor participa la Adunarea Generala Ordinara a membrilor UCMR-ADA 

din data de 15/16-17.06.2021, la alegerea membrilor Consiliului Director UCMR-ADA; 

depunerea candidaturii pentru alegerea în funcția de membru al Consiliului Director al 

UCMR-ADA, membru al Comisiei permanente speciale de acces la informatii al membrilor 

UCMR-ADA, membru al Comisiei de Cenzori UCMR-ADA și pentru îndeplinirea oricăror 

acțiuni conexe acestui proces. 

Datele sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru 

susținerea activităților din cadrul UCMR-ADA de organizare si derulare a Adunării 

Generale Ordinare a membrilor UCMR-ADA, soluționarea acțiunilor de către instanțele de 

judecată competente, îndeplinirea atribuțiilor legale de control, soluționare a plângerilor, 

înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter 

personal după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. 

Datele personale sunt destinate utilizării de către Operator şi sunt comunicate următorilor 

destinatari, dacă este cazul: 

• Instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță; 

• salariaților autorizați ai UCMR-ADA în cadrul activității de organizare/derulare a 

Adunării Generale Ordinare a membrilor UCMR-ADA; 

• în cadrul oricărei activități de investigare/anchetă. 

Persoanele vizate au dreptul de acces si intervenție (rectificare, actualizare, portare) 

asupra datelor personale. 

Pentru executarea unui drept menționat anterior este necesar să notificați în scris 

Operatorul (UCMR-ADA), prin poștă sau depunere personală (cu dovedirea identității 

solicitantului) la sediul UCMR-ADA din București str. Ostașilor, nr. 12, Sector 1.  

Dacă există suspiciuni privind încălcarea drepturilor persoanelor vizate conform GDPR, se 

poate solicita restricționarea prelucrării sau se poate notifica A.N.S.P.D.C.P. 

Pentru suport, reclamații sau sugestii privind Protecția Datelor puteți contacta D.P.O. al 

UCMR-ADA la adresa de e-mail: adrian.magda@gdprservicii.ro sau prin poștă la adresa 

str. Ostașilor, nr. 12, Sector 1, București. 
 

D.P.O. UCMR-ADA 

   Adrian Magda  

 
 (*) - solicitantul trebuie să aibă vârsta de peste 16 ani 


