MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Autoritatea Navală Română, autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului
Transporturilor, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, este organizată și funcționează
potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1133/2002 și a Ordonanței de Guvern nr.42/1997 privind
transportul maritim și pe căile navigabile interioare, cu modificările și completările ulterioare.
Autoritatea Navală Română, cu sediul în Incintă Port nr.1, Clădirea ANR, Constanța, România, cod
poștal 900900, CIF 11055818, telefon: +4 0372 419 801, fax: +4 0241 616229, pagina web:
https://portal.rna.ro/, e-mail: rna@rna.ro este operator de date în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. ANR colectează și prelucrează informații despre persoanele vizate în mod onest,
transparent și informat, în scopul respectării unor obligații legale, al îndeplinirii unor sarcini care servesc
interesului public și care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită.
Autoritatea Navală Română, prin intermediul Compartimentului Autorizare Furnizori de Formare
Profesională și Agenții Crewing, în scopul autorizării furnizorilor de formare profesionala și a agențiilor de
furnizare navigatori, prelucrează prin mijloace automatizate/manuale următoarele categorii de date cu caracter
personal: date cu funcție de identificare generală: numele și prenumele, adresa domiciliu/reședința, seria și
numărul documentului de identitate, semnătura, funcția/profesia, datele referitoare la studii și formare
profesională, calitatea deținută în societăți comerciale (asociat, administrator, împuternicit); date care nu au
caracter obligatoriu: numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail; ANR își rezervă dreptul de a solicita alte
date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor, strict în conformitate cu prevederile legale.
Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este obligatorie pentru ca ANR să poată acorda
autorizația solicitată.
Toate documentele care conțin date cu caracter personal pe care ni le transmiteți se înregistrează și
urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, arhivare și distrugere în
conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic al ANR și cu procedurile interne.
Datele cu caracter personal colectate și destinate prelucrării de către Autoritatea Navală Română prin
intermediul Compartimentului Autorizare Furnizori de Formare Profesionala si Agenții Crewing sunt
comunicate la solicitare următorilor destinatari: instanțe de judecată, organe de urmărire, organe de stat cu
atribuții în domeniul apărării și securității naționale, și alte entități abilitate prin lege să solicite informații.
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General de Protecția Datelor)
beneficiați de dreptul la informare, dreptul de acces la date și de intervenție asupra datelor, pentru rectificare
sau ștergere, dreptul de opoziție, dreptul de restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu
face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a vă
adresa justiției, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal, detalii pe https://portal.rna.ro/informare-publică/protecție-date-cu-caracter-personal.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteți înainta o cerere scrisă, datată și semnată la
Registratura Autorității Navale Române situată în Incintă Port nr.1, Clădirea ANR, Constanța, România, cod
poștal 900900, pe adresa de e-mail rna@rna.ro, sau pe https://portal.rna.ro la secțiunea Contact/Petiție online. Cererii i se va atașa o copie lizibilă după actul de identitate al solicitantului.
Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Navale Române poate fi
contactat la adresa de e-mail dpo@rna.ro și la numărul de telefon + 4 0372 419880.

Numele și prenumele ........................................
Semnătura..........................................................
Data...................................................................
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