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       Scrisoare deschisă, 

 Stimate Partener, 

De peste 10 ani, compania noastră “Şcoala CONFIDENT” este conectată la piaţa serviciilor de formare 

profesională a adulţilor, din industria de securitate privată, prilej cu care cândva ai fost, eşti sau poţi fi partenerul nostru. 

Parte din responsabilitatea noastră în această relaţie a fost, este şi va fi, modul în care avem grijă de datele tale 

personale, pe care ni le-ai pus sau ni le pui la dispoziţie.  

Prin urmare, te informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE (GDPR) privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date, este aplicabil în toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreşte crearea unui cadru 

legislativ unitar şi uniform pe întreg teritoriul UE, care să nu mai necesite măsuri naţionale de implementare.  

Şcoala CONFIDENT se aliniază întru totul prevederilor noului Regulament U.E. şi noii Legi subsecvente nr. 129 

din 15.06.2018,  prilej potrivit să punctăm câteva aspecte importante, de interes comun. 

Aşa cum ştii, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop contractual şi legal, iar, în măsura în care ai fost 

de acord, în scop de marketing direct, adică pentru a te ţine la curent cu produsele şi serviciile noastre.  

Noile reglementări europene, conferă drepturi şi obligaţii pe linia prelucrării datelor cu caracter personal cu care 

operează S.D.D.P. “CONFIDENT”, ca furnizor de formare profesională a adulţilor.  

S.D.D.P. “CONFIDENT” prelucrează datele tale cu caracter personal cu maximă seriozitate, aplicând cu 

deosebită atenţie măsurile de securitate impuse de normele europene.  

Îţi aducem la cunoștință că datele tale personale le-am procesat și le vom procesa numai în scopul strict 

contractual, pentru informare şi conformare în materie de pregătire profesională, potrivit celor legale. 

Toate informaţiile necesare se regăsesc pe site-ul nostru: www.cursurisecuritate.ro, în secţiunea „Legislaţie-

Responsabil cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal-Descarcă Baza legislativă RPDCP” şi pe fiecare site de curs, în 

secţiunile “Descarcă formulare de înscriere / Notă-Operator de date”. Ori de câte ori va interveni o modificare, aceasta 

se va reflecta în locaţia amintită. 

Deasemenea, Regulamentul UE conferă unele drepturi persoanelor fizice cărora li se prelucrează datele lor 

personale (d. la informare, d. de acces la date, d. la rectificare, d. la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), d. la 

restricţionarea prelucrării, d. la portabilitatea datelor, d. la opoziţie, d. de a nu fi supus unei decizii individuale 

automatizate, d. de a depune o plângere în faţă ANSPDCP, d. de a se adresa justiţiei). Toate aceste drepturi pot să fie 

exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la sediul societăţii noastre. 

Oricând ai nevoie de noi, îţi răspundem cu plăcere la telefoanele de contact, postate pe site, sau pe e-mail la 

adresa: office@cursurisecuritate.ro. 

Îţi mulţumim şi te asigurăm de toată consideraţia noastră, 

Director general CONFIDENT, 

Col. (r) Vasile CIREŞ       
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