INFORMARE ASUPRA PREZENŢEI
PENTRU VIZITATORII*VIZITATOARELE
PRIMĂRIEI HALLE (SAALE)
Această informare trebuie completată de toate persoanele înainte de a vizita Primăria
Halle (Saale). Acesta va fi transmis mai departe către autorităţile sanitare, pentru a vă
putea contacta în cazul unei posibile contagiuni. Vă rugăm să ne ajutaţi să protejăm
împreună sănătatea şi siguranţa tuturor persoanelor în regiunea Halle (Saale).
Domeniul administrativ/locul la care vă deplasaţi: ….……..…………………………...............
Persoana de contact căutată ……………………………………………………........................
Numele, prenumele duimneavoastră ......…………………………………................................
Adresa dumneavoastră .……………………………………………………………………………
Numărul dumneavoastră de telefon ………………………………………….............................
Intervalul de timp în care veţi fi prezent în instituţie .…………………………..........................
Confirm prin prezenta că datele de mai sus sunt adevărate şi corecte. Sunt conştient de
faptul că transmiterea unor informaţii false poate avea un efect grav asupra sănătăţii
populaţiei.
Data, semnătura……………………………………………………………………………............
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Notă privind protecţia datelor:
1.

Numele şi datele de contact ale responsabilului

Oraşul Halle (Saale) reprezentat de primarul general – contact central prin DLZ Bürgerengagement am
Marktplatz 1, 06100 Halle resp. la numărul 0345 22 10 – prelucrează datele dumneavoastră cu caracter
personal în domeniul sănătăţii exclusiv la cererea autorităţii sanitare.
2.

Scopul şi bazele juridice ale prelucrării

Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate în baza Ordonanţei nr. nouă privind măsurile de limitare
a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2 în Sachsen-Anhalt (Ordonanţa nr. nouă privind limitarea
răspândirii SARS- CoV-2 - 9. SARS-CoV-2-EindV) § 1 al. 1 în scopul cercetărilor în cazul infecţiilor acute, în
mod specific în legătură cu SARS- CoV-2, in coroborare cu § 28 din Legea pentru protecţia împotriva infecţiilor.
În baza Ordonanţei nr. nouă privind măsurile de limitare a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2 în landul
Sachsen-Anhalt (Ordonanţa nr. nouă privind limitarea răspândirii SARS- CoV-2 - 9. SARS-CoV- 2-EindV) § 2
al. 7, se înregistrează următoarele informaţii: prenumele şi numele de familie, adresa completă şi numărul de
telefon, intervalul de timp şi locul prezenţei în instituţie.
3.

Destinatar sau categorii de destinatari

În vederea îndeplinirii acestei sarcini, datele dumneavoastră pot fi transmise exclusiv domeniului de sănătate
publică.
Noi nu transmitem aceste date către o ţară terţă.
În plus, datele dumneavoastră sunt transmise doar atunci când există o obligaţie legală în acest sens sau în
cazul în care v-aţi exprimat consimţământul.
4.

Durata de păstrare

Conform § 2 al. 6 din Ordonanţa nr. nouă privind măsurile de limitare a răspândirii noului coronavirus SARSCoV-2 în landul Sachsen-Anhalt (Ordonanţa nr. nouă privind limitarea răspândirii SARS- CoV-2 - 9. SARSCoV- 2-EindV), datele se vor şterge la patru săptămâni după colectare. Departamentul de specialitate
"Sănătate" competent este îndreptăţit să solicite datele colectate, în măsura în care acest lucru este necesar
pentru urmărirea contactelor. Este exclusă transmiterea către terţi a datelor de către departamentul de
sănătate sau o folosirea ulterioară a datelor de către acesta, în alte scopuri decât în vederea urmăririi
contactelor. Departamentul de sănătate trebuie să şteargă imediat şi ireversibil datele care i-au fost transmise,
deîndată ce acestea nu mai sunt necesare pentru urmărirea contractelor.
5.

Drepturile persoanelor vizate

Aveţi dreptul de a solicita informaţii despre datele cu caracter personal salvate de noi precum (art. 15 RGPD)
precum şi despre corectarea acestora (art. 16 RGPD) sau ştergerea resp. limitarea prelucrării (art. 17, 18
RGPD). De asemenea vă revine un drept de contestaţie (art. 21 RGPD) împotriva prelucrării, în măsura în
care prelucrarea nu se realizează doar în scopul îndeplinirii sarcinii, precum şi un drept la transmiterea (art.
20 RGPD) datelor puse la dispoziţie de către dumneavoastră.
În cazul în care faceţi uz de drepturile numite mai sus, oraşul Halle (Saale), va verifica dacă sunt îndeplinite
premisele legale.
De asemenea este stipulat un drept de contestaţie la Însărcinatul de land pentru protecţia datelor SachsenAnhalt, Leiterstraße 9, 39104 Magdeburg, Tel. 0391 81803-0, e-mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de,
Internet: www.datenschutz.sachsen-anhalt.de.
6.

Obligaţia de comunicare a datelor

Pe baza prevederilor Ordonanţei nr. nouă privind măsurile de limitare a răspândirii noului coronavirus SARSCoV-2 în landul Sachsen-Anhalt coroborate cu § 28 Legea privind protecţia împotriva infecţiilor coroborate cu
art. 9 al. 1 lit. b din RGPD coroborate cu § 26 al. 3 prop. 1 din Legea federală privind protecţia datelor, aveţi
obligaţia să puneţi datele la dispoziţie.
Informaţii suplimentare referitoare la protecţia datelor pot fi obţinute de la însărcinatul nostru cu protecţia
datelor, Marktplatz 1, 06100 Halle (Saale) Tel.: 0345 221 4698, e-mail: datenschutz@halle.de, care poate fi
contactat în cazul în care aveţi întrebări.
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