
NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL  

 

 

Rolul acestui document este acela de a vă informa cu privire la modalitatea în care 

Cabinetul Individual de Avocatură Cosmin A. Popescu prelucrează datele Dvs. cu caracter 

personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date, date care ne vor fi furnizate în situația încheierii Contractului de asistență 

juridică seria ..., nr. ..../......  

 

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată 

sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct 

sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 

identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 

specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau 

sociale. 

 

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem 

în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod 

direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, 

precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. 

 

Datele noastre de contact  

Forma de organizare a profesiei de avocat: Cabinet Individual de Avocatură Cosmin A. 

Popescu 

Baroul București  

Sediul profesional: în Bd. Unirii nr. 5, Sector 5, București, Cod Poștal 040101  

Reprezentant: Av. Titular Cosmin A. Popescu  

Adresa de e-mail: cabinet@caplaw.ro 

Număr de telefon: +40 736.120.012 

 

 

 



Date personale pe care le colectăm și le prelucrăm 

Vă informăm că putem colecta, stoca și prelucra diferite tipuri de date cu caracter personal 

despre Dvs., după cum urmează: 

  

 Date de identitate care, în general, includ: numele și prenumele, adresa de 

domiciliu/reședință, codul numeric personal, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, seria, 

numărul și valabilitatea documentului de identitate, pentru:  

- executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate 

de noi în interesul Dvs. în virtutea contractului încheiat între noi;  

- îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;  

- redactarea înscrisurilor în numele Dvs., potrivit mandatului încredințat;  

- înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din 

România și din alte țări, în calitate de reprezentant convențional sau apărător a cererilor și 

altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat;  

- îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;  

- îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de 

forma de exercitate a profesiei de avocat.  

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.  

 

 Date de contact care, în general, includ: adresa de domiciliu/reședință, numărul de telefon, 

adresa de e-mail, pentru: 

- comunicarea cu Dvs.  

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.  

 

 Datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele 

prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:  

- realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență juridică și 

reprezentare avocațială;  

- realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocațiale și scopurilor legitime ale 

avocatului.  

Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și avocat.  

 

 Date financiare, care, în general, includ: date privind contul Dvs. bancar (număr de cont, 

titular, banca, sucursala), pentru: 



- verificarea virării sumelor de bani în contul nostru, în vederea achitării onorariului convenit; 

- înregistrarea virării sumelor de bani reprezentând onorariul de avocat în evidențele 

contabile.  

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.  

 

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru 

realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră.  

 

Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm 

date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.  

 

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât 

pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea 

este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială.  

 

 Reevaluăm în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este 

necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor 

legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.  

 

Divulgarea datelor Dvs. cu caracter personal  

Este posibil să divulgăm datele Dvs. cu caracter către următorii terți:  

Terți interni-  personalul angajat în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură, avocați 

aflați în relații de conlucrare sau colaborare cu Cabinetul Individual de Avocatură, față de care 

putem divulga date de identitate, date de contact, date cuprinse în solicitările și informările 

dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți 

la cunoștință, date financiare.  

Terți externi- furnizorii de servicii care acționează ca împuterniciți ai noști, cu sediul în 

România și care ne furnizează următoarele tipuri de servicii: 

- servicii IT; 

- consiliere profesională: contabili, notari publici, executori judecătorești, experți judiciari; 

- servicii financiare: băncile cu care colaborăm. 

 

Vă asigurăm că solicităm tuturor terților cu care colaborăm să respecte securitatea datelor 

Dvs. cu caracter personal și să le trateze în conformitate cu prevederile legale în materie. Nu 



permitem furnizorilor noștri de servicii să utilizeze datele Dvs. cu caracter personal în scopuri 

proprii, ci doar le permitem să proceseze datele Dvs. personale în scopurile menționate în 

cuprinsul acestei Note de informare și în conformitate cu insctrucțiunile noastre.  

 

Drepturile Dvs.  

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe 

care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. 

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice 

executarea contractului încheiat între dumneavoastră și avocat. În acest caz avocatul este 

exonerat de răspundere.  

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care 

este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde 

neîntârziat.  

 

Aveți dreptul de a formula o sesizare/ reclamație în orice moment adresată Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP- adresa: B-dul 

G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România, e-mail: 

anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro, nr. contact: +40.318.059.211; 

+40.318.059.212; nr. fax: +40.318.059.602).  

 

Pentru exercitarea drepturilor Dvs. sau pentru a obține informații suplimentare asupra 

prelucrării datelor cu caracter personal, vă puteți adresa prin: 

- E-mail: cabinet@caplaw.ro 

- Prin corespondență, la adresa: Bd. Unirii nr. 5, Sector 5, București, Cod Poștal 

040101 

- Depunând personal o notificare la sediul Cabinetului Individual de Avocatură  

 

 

Subsemnatul, (...), astăzi (...), declar că am citit, am înțeles pe deplin cuprinsul prezentei 

Note de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Cabinetul 

Individual de Avocatură Cosmin A. Popescu.  

 

 

(Semnătura) 


