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Programul federal  
"Curs de integrare cu copil: Elemente constitutive pentru 

viitor" 

Informații de protecția datelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

1 Informații generale 

Programul federal "Curs de integrare cu copil: Elemente constitutive pentru viitor" este 
asumat și finanțat de către Ministerul Federal pentru Familie, Persoane Vârstnice, Femei și 
Tineret (BMFSFJ) în cooperare cu Ministerul Federal de Interne şi Dezvoltare Teritorială 
(BMI) (furnizorii de fonduri). 

Sponsor este gsub, Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH, ca și întreprindere 
investită cu competențe speciale de stat. 

De asemenea există „Serviciul Curs de integrare cu copil“. Acesta este o asociere temporară, 
societate în nume colectiv, având în componența sa: 

• gsub, Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH, 

• Fundația SPI, Institutul Social-Pedagogic Berlin "Walter May". 

Fondurile le primesc furnizorii de cursuri (beneficiarii de sponsorizare), care sunt autorizați 
pentru efectuarea de cursuri de integrare și angajează persoane pentru îngrijirea în timpul zi-
lei a copiilor, respectiv persoane în formare pentru îngrijirea în timpul zilei a copiilor și/sau 
implementează îngrijirea cu o persoană pentru îngrijirea copiilor care activează independent, 
respectiv cu un cadru indicat pe bază de onorariu, în scopul îngrijirii copiilor care însoțește 
cursul de integrare. 

În cadrul programului se prelucrează date cu caracter personal pentru diferite scopuri. Re-
sponsabil pentru prelucrarea acestor date în sensul articolului 4 nr. 7 al Regulamentului 
general privind protecția datelor (GDPR) este sponsorul: 

gsub, Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH 
Kronenstraße 6 
10117 Berlin   
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2 Datele de contact ale responsabilului cu protecția 
datelor 

Pe responsabilul cu protecția datelor a gsub, Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung 
mbH îl puteți contacta la datenschutz@gsub.de sau adresa poștală sus-numită, cu adaosul 
„der Datenschutzbeauftragte“. 

3 Pentru ce scopuri sunt prelucrate datele 

• în scopul verificării respectării condițiilor pentru sponsorizare și pentru verificarea fol-
osirii regulamentare a mijloacelor (la începutul finanțării, în decursul proiectului, pre-
cum după încheierea finanțării). 

• pentru comunicarea cu beneficiarul de sponsorizare, precum cu grupele de persoane 
afectate, numite sub cifra 4b) și 4c) 

• în scopul sondajelor evaluative 

• în scopul monitorizării, rezultatul și evaluarea realizându-se sub formă cu caracter ne-
personal   

4 Ce date sunt prelucrate? 

a) Ale persoanelor de contact ale solicitantului, respectiv ale beneficiarului de sponsorizare 

• Datele de contact ale persoanei autorizate să semneze (numele, funcția, adresa de e-
mail, numărul de telefon și de fax) 

• Datele de contact ale persoanei de contact (numele, funcția, adresa de e-mail, 
numărul de telefon și de fax) 

b) Ale angajatului Direcției de protecția copilului, care este competentă pentru consilierea 
și supravegherea ofertei 

• Prenumele și numele de familie 

• Funcția 

• Adresa de e-mail 

• Datele adresei Direcției de protecția copilului 

c) Ale persoanelor (în formare) pentru îngrijirea în timpul zilei a copiilor, respectiv ale ca-
drelor pe bază de onorariu 

• Prenumele și numele de familie 

• Data nașterii 

mailto:datenschutz@gsub.de
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• Sexul 

• Date privind raportul de angajare, respectiv de onorariu (programul de lucru 
săptămânal, remunerație) 

• Datele adresei locului de muncă, respectiv locului de desfășurare a activității 

d) Ale persoanei care participă la cursul de integrare și deține autoritatea pentru copiii de 
îngrjjit, precum ale copiilor înșiși 

• Prenumele și numele de familie ale deținătorului/-ei autorității și ale copilului îngri-
jit/copiilor îngrijiți 

• Data nașterii a copilului îngrijit / copiilor îngrijiți 

• Datele adresei locului de îngrijire 

• Date privind dreptul de participare la curs a persoanei/-elor care deține/dețin autori-
tatea 

• Date privind participarea regulamentară la curs a persoanei/-elor care deține/dețin 
autoritatea 

Datele se colectează de către solicitant, respectiv mai jos beneficiarul de sponsorizare, direct 
la persoana afectată, respectiv de către solicitant, respectiv mai jos beneficiarul de sponso-
rizare, din fișa personală a acestuia. Punerea la dispoziție a datelor sus-numite este necesară 
pentru verificarea respectării condițiilor de sponsorizare, aprobarea sponsorizării, precum de-
contarea proiectului. Persoanele afectate în principiu nu sunt obligate să pună datele la dis-
poziție. Nepunerea la dispoziție duce însă la respingerea solicitării, respectiv în desfășurarea 
ulterioară a proiectului, la o revocare a sponsorizării, deoarece în acest caz respectarea con-
dițiilor de sponsorizare nu poate fi verificată.  

Temeiul legal al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. e GDPR (Prelucrarea pentru îndeplinirea unei 
sarcini care servește unui interes public). 

5 Cine sunt destinatarii datelor? 

Datele sunt divulgate față de Fundația SPI (ca parte a asocierii temporare, societate în nume 
colectiv), BMFSFJ, Ministerul Federal pentru Migrație și Refugiați și BMI, organizația/-iile 
însărcinată/e cu evaluarea, precum Curtea federală de conturi. 

6 Cât timp rămân aceste date stocate? 

Independent de aprobarea fondurilor pentru proiect, datele cu caracter personal sunt șterse 
cel târziu după 31.12.2029. 
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7 Ce drepturi au cei afectați? 

Persoanele afectate au dreptul la informare din partea responsabilului privind datele cu ca-
racter personal care se referă la ei, precum la corectarea datelor incorecte sau la ștergerea, în 
măsura în care există unul din motivele numite în art. 17 GDPR. Există de asemenea dreptul 
la restricționarea prelucrării, dacă există una din condițiile numite în art. 18 GDPR, iar în ca-
zurile art. 20 GDPR, dreptul la transmiterea datelor. 

Dacă datele se colectează în temeiul art. 6 alin. 1 lit. e (îndeplinirea unei sarcini care servește 
unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice) sau lit. f (prelucrarea 
datelor în scopul intereselor legitime), persoana afectată este îndreptățită, din motivele care 
rezultă din situația ei specială, să depună oricând contestație împotriva prelucrării. Nu se mai 
prelucrează atunci datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care există demonstrabil 
motive demne de protecție obligatorii pentru prelucrare, care prevalează interesele, dreptur-
ile și libertățile persoanei afectate, sau prelucrarea servește formulării, exercitării sau apărării 
unor pretenții legale.  

Persoanele afectate au posibilitatea să se adreseze Responsabilei Berlinului pentru protecția 
datelor și libertatea informației (Friedrichstr. 219, 10969 Berlin), în măsura în care sunt de 
părere că prelucrarea datelor care se referă la ei încalcă Regulamentul general privind pro-
tecția datelor. 


