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1. DISPOZIȚII GENERALE (SCOP, TERMINOLOGIE, BAZĂ LEGALĂ) 

Biserica liberă “Freie Christengemeinde Bethel e.V.“ cu sediul în Emserstraße 57, 65195 

Wiesbaden (numită mai departe “operator“, sau “noi“), respectă drepturile și libertățile 

dumneavoastră (numiți mai departe „persoane vizate“), iar în scopul transparenței, prin prezenta 

documentație dorește să facă de cunoscut atât maniera acesteia de raportare la datele colectate de la 

persoanele vizate, (mai departe numite „date cu caracter personal“), cât și drepturile care vă 

revin, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (mai departe numit „Datenschutz-

Grundverordnung“ sau „DSGVO“). 

 

 

2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înțelege (conf. Art. 4, alin. 1 și 2 al DSGVO) orice 

operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra unor date sau seturi de date care pot contribui la 

identificarea directă sau indirectă a unei persoane sau mai multor persoane.  

În cazul nostru, prelucrarea se realizează în baza unor temeiuri legale (Art. 6, alin. 1, lit. a, b și c, 

sau Art. 89 al DSGVO),  și/sau în baza unei declarații de  consimțământ liber exprimat cu privire 

prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (Art. 6, alin. 1, lit. a, DSGVO).   

 

2.1. Cine este responsabil cu prelucrarea datelor? 

Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale membrilor și aparținătorilor bisericii 

“Freie Christengemeinde Bethel e.V” revine comitetului acesteia, pe întreaga durată a mandatului 

acestora. În cazul modificării colectivului de conducere prin alegeri, responsabilitatea va fi 

transferată noilor membrii, începând cu data preluării sarcinilor de conducere. 
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2.2. Ce date se prelucrează? 

Operatorul, reprezentat de conducerea bisericii libere “Freie Christengemeinde Bethel e.V. 

Wiesbaden” poate prelucra, după caz, oricare dintre următoarele date cu caracter personal: numele 

și prenumele, data nașterii, locul nașterii, adresa, telefonul, adresa de E-Mail, starea civilă, numărul 

de copii, data oficierii binecuvântării, data botezului în apă, locul și biserica unde s-a efectuat 

botezul, biserica de proveniență, data semnării cererii de membru, fotografia solicitantului și după 

caz, data renunțării la statutul de membru, motivul renunțării la statutul de membru, motivul 

pierderii statutului de membru, limitarea drepturilor membrale, țara și/sau localitatea de destinație, 

data decesului, date cu privire la donații precum și eventuale acte primite de la instituții sau de la 

persoana vizată sau adeverințe emise de către biserica noastră către alte instituții (în forma unui 

duplicat sau a unei copii). 

Pentru o viziune de ansamblu asupra categoriilor de date prelucrate raportat la diferitele categorii de 

persoane vizate, se poate consulta următorul tabel.  

Persoane majore Persoane minore 2 

Categorii de date care pot fi 
prelucrate de către biserica liberă 

"Freie Christengemeinde Bethel e.V. 
Wiesbaden" 

Membri ai 
bisericii 1 

Foști membri ai 
bisericii 

Copii ai 
membrilor 

bisericii 

Copii ai foștilor 
membri ai 

bisericii 

Numele Da da da da 

Prenumele Da da da da 

Data nașterii Da da da da 

Locul nașterii Da da da da 

Adresa Da nu nu nu 

Telefon Da nu nu nu 
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E-Mail Da nu nu nu 

Starea civilă Da da nu nu 

Nr. de copii dacă este cazul dacă este cazul nu nu 

Data oficierii binecuvântării dacă este cazul dacă este cazul dacă este cazul dacă este cazul 

Data oficierii botezului în apă Da da dacă este cazul dacă este cazul 

Localitatea unde s-a oficiat botezul Da da dacă este cazul dacă este cazul 

Biserica unde s-a oficiat botezul Da da dacă este cazul dacă este cazul 

Biserica de proveniență Da da nu nu 

Data semnării cererii de membru Da da nu nu 

Fotografia Da nu nu nu 

Data renunțării la statutul de membru nu dacă este cazul nu nu 

Motivul renunțării la statutul de membru nu dacă este cazul nu nu 

Motivul pierderii statutului de membru nu dacă este cazul nu nu 

Limitarea drepturilor membrale dacă este cazul dacă este cazul nu nu 

Țara și/sau localitatea de emigrare nu dacă este cazul nu nu 

Data decesului nu dacă este cazul nu nu 

Donații Da da da da  

Alte acte primite de la instituții sau de la 
persoana vizată 3  

dacă este cazul dacă este cazul dacă este cazul dacă este cazul 

Adeverințe emise de către biserica 
noastră către alte instituții sau către 

persoana vizată 4 
dacă este cazul dacă este cazul dacă este cazul dacă este cazul 

1) sau pers. care au solicitat statutul de membru (incl. minori peste 16 ani)  

2) sau pers. majore, dar care nu au solicitat statutul de membru 

3) de ex.: copie a certificatului de naștere, căsătorie, deces, adeverințe, etc. 
Legendă 

4) de ex.: adeverință cu privire la istoricul membralității persoanei vizate 
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Pentru o înțelegere corectă trebuie menționat aici încă o dată, explicit, faptul că tabelul de mai sus 

conține doar informații generale, (conf. cerințelor Art. 30, alin.1, lit. c - DSGVO) cu privire la 

categoriile de date pe care operatorul le poate prelucra aferent fiecărei categorii de persoane vizate. 

De la caz la caz, însă, din motive independente de voința operatorului, pot exista anumite lipsuri de 

informație în baza de date. 

Dacă o persoană vizată dorește să obțină date foarte specifice cu privire la datele personale 

prelucrate de noi care o privesc,  poate obține aceasta doar făcând uz de dreptul de acces la date, 

conform Art. 15 al DSGVO. 

 

2.3. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal? 

Biserica prelucrează categoriile de date cu caracter personal prezentate în secțiunea 2.2. a acestui 

document, în primul rând pentru a deservi scopurilor ei, în conformitate cu Art. 3 din statutul oficial 

pe care îl are. În al doilea rând, complementar scopurilor intrinseci statutare, prelucrarea datelor cu 

caracter personal este o condiție vitală pentru derularea activităților administrative și organizatorice 

obișnuite ale comunității (Art. 6 - DSGVO), iar în al treilea rând, prelucrarea datelor cu caracter 

personal servește unor scopurilor de arhivare în interes public, scopurilor de cercetare științifică sau 

istorică, sau în scopuri statistice (Art. 89 - DSGVO). 

 

2.4. Care este durata prelucrării datelor cu caracter personal? 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal nu este prestabilită în mod unitar pentru toate 

categoriile de date, ci diferă de la caz la caz, fiind condiționată de scopul prelucrării datelor 

respective. Aplicând acest criteriu (al scopului prelucrării) vom decela trei grupe de date: date de 

contact, date cu relevanță financiară și date cu relevanță statistică sau istorică. 

 

• Datele de contact sunt datele cu durata cea mai scurtă de prelucrare. De îndată ce o persoană 

vizată renunță la statutul de membru sau pierde acest statut, operatorul șterge în cel mai 

scurt timp toate datele de contact ale acestuia.  
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• Datele cu relevanță financiară sunt date care, conform legislației naționale în vigoare, se 

păstrează timp de 10 ani, pentru a putea dovedi transparență în eventualitatea unui control 

fiscal (Art. 257 - HGB, etc.). 

• Datele cu relevanță statistică sau istorică sunt date care nu vor fi șterse din baza de date a 

bisericii, pentru a putea servi la nevoie scopului deja amintit (a se vedea clauzele Art. 89 al 

DSGVO). 

 

2.5. Când și în ce condiții pot fi transferate date unui terț? 

În linii generale, datele cu caracter personal ale membrilor și aparținătorilor bisericii Bethel nu vor 

putea fi transferate unui terț dintr-o inițiativă independentă a operatorului. Totuși în condiții 

excepționale pot fi transferate unui terț atunci când se îndeplinește cel puțin una dintre următoarele 

condiții: 

• persoana vizată (sau tutorele acesteia / reprezentantul legal) solicită aceasta verbal sau în 

scris uneia dintre persoanele colectivului de conducere a bisericii (Art. 20 - DSGVO) 

• aceasta este necesar pentru elaborarea unui document oficial solicitat de către persoana 

vizată (sau tutorele acesteia / reprezentantul legal) de ex.: elaborarea unei adeverințe care 

să ateste apartenența la biserică, perioada de membralitate, etc. (Art. 6 - DSGVO) 

• există obligativitatea legală de a transmite informații organelor de ordine sau sănătate 

publică (Art. 6 - DSGVO) 

 

2.6. Ce măsuri se iau pentru asigurarea protecției datelor? 

Biserica Bethel acordă o mare atenție siguranței datelor personale ale membrilor și aparținătorilor 

ei. Din această cauză, vor fi implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice menite să 

împiedice accesul neautorizat abuziv care ar putea duce la copierea, deteriorarea sau ștergerea 

datelor. 

 

Măsuri tehnice: 

a) Bazele de date în format analog vor fi:  
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• păstrate departe de accesul neautorizat,  

• securizate prin mai multe rânduri de chei,  

• securizate printr-un lacăt cu cifru, al cărui cod de siguranță va fi schimbat periodic și 

oridecâte ori se va considera necesar, 

• pentru a evita pierderea sau distrugerea, documentele de mare importanță vor fi scanate și 

stocate și în format electronic. 

 

b) Bazele de date în format electronic vor fi securizate prin: 

• implementarea unei proceduri de Log-in pentru restrângerea accesibilității la fișierele vizate, 

• parolarea fișierelor excel și word, 

• pentru evitarea pierderii datelor, acestea vor fi multiplicate pe Memory-Stick-uri de 

siguranță, 

• Memory-Stick-urile de siguranță vor fi securizate ca și bazele de date în format analog. 

Din motive de siguranță, de îndată ce scopul (sau scopurile) pentru care au fost prelucrate datele cu 

caracter personal ale membrilor și aparținătorilor nu mai prezintă validitate, datele respective vor fi 

șterse (cele în format electronic), sau distruse mecanic prin intermediul unui distrugător de 

documente (cele în format analog). În felul acesta se îndeplinesc cerințele Art. 25 al DSGVO, 

privind reducerea la minimum a datelor. 

 

Măsuri organizatorice: 

Persoanele care prin natura activității lor în cadrul bisericii sunt nevoite să prelucreze date cu 

caracter personal, vor avea acces doar la categoriile de date relevante pentru activitatea lor. De 

îndată ce dispare această necesitate, persoanele în cauză vor preda comitetului datele avute la 

îndemână, fără a păstra copii ale acestora. 

În cazul reconfigurării colectivului comitetului bisericii, foștii membri ai comitetului vor trebui de 

asemenea să predea comitetului în exercițiu toate datele personale (ale membrilor și aparținătorilor 

bisericii) avute până la încetarea responsabilității de conducere. Tot astfel vor fi predate și copiile de 

rezervă, codurile, datele de acces sau parolele, fără a păstra vreun fel de copii ale acestora.  
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Cel puțin în cazul reconfigurării comitetului, dar și de fiecare dată când se consideră necesar, se vor 

schimba datele de acces, parolele și codurile, în măsura posibilităților. 

 

2.7. Ce măsuri se iau în cazul încălcării securității datelor? 

În cazul în care operatorul constată o încălcare a securității datelor cu caracter personal, acesta are 

obligativitatea (conf. Art. 33 al DSGVO) să raporteze acest fapt autorității de supraveghere 

competente, dacă este posibil, în termen de 72 de ore de la momentul constatării incidentului.  

În cazul în care măsurile tehnice luate pentru a asigura protecția datelor nu au fost suficiente (Art. 

34 al DSGVO), operatorul trebuie să anunțe și persoanele vizate cu privire la încălcarea securității 

datelor ce le privesc. 

 

 

 

3. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

 

Datorită faptului că biserica liberă “Freie Christengemeinde Bethel e.V. Wiesbaden” prelucrează 

categoriile de date menționate deja la capitolul 2.2 al acestui document și în virtutea Articolelor 15, 

16, 17, 18, 19, 20 și 21 din DSGVO, dumneavoastră, ca și persoană vizată, vă revin o serie de 

drepturi, asupra cărora, în cele ce urmează, dorim să vă informăm succint.  

Pentru informații exhaustive pe marginea acestui subiect, recomandăm consultarea in extenso a 

DSGVO, cât și a altor baze legislative (BDSG sau HDSIG) aferente subiectului drepturilor 

dumneavoastră în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

3.1. Dreptul de acces al persoanei vizate 

Dumneavoastră aveți dreptul (conf. Art. 15, DSGVO) de a obține din partea conducerii bisericii o 

confirmare dacă aceasta prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz 

afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: 



    Freie Christengemeinde Bethel e.V. Wiesbaden 
 

 

 

 

 
 

    

PASTOR: MARTIN STEFANI 
SITZ DES VEREINS: WIESBADEN 
AMTSGERICHT: WIESBADEN VR 3134 
 

KONTAKT:  
Emserstraße 57, 65195 Wiesbaden 
contact@bisericabethel.de 
www.bisericabethel.de 

 

 
 
 

• scopurile cu care vă sunt prelucrate datele 

• categoriile de date cu caracter personal vizate 

• destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele dumneavoastră le-au fost sau se 

preconizează să le fie transferate 

• perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal (sau 

criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă) 

• existența dreptului la rectificarea, ștergerea, restricționarea datelor cu caracter personal, sau 

existența dreptului de a vă opune prelucrării 

• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere 

• dreptul de a obține o copie a datelor supuse prelucrării 

 

3.2. Dreptul la rectificare  

În calitate de persoană vizată, în baza Art. 16 al DSGVO vă revine dreptul de a obține după caz, 

rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal care vă privesc. 

 

3.3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) 

Ca și persoană vizată aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc 

(Art. 17, DSGVO), dacă se îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele condiții: 

• datele la care ne referim nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au 

fost prelucrate 

• dumneavoastră vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 

iar în absența acestuia nu mai există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor la 

care ne referim 

• dumneavoastră vă opuneți prelucrării (în temeiul Art. 21, alin. 1, DSGVO) și nu mai există 

alte motive legitime în baza cărora datele dumneavoastră să fie prelucrate  

• dumneavoastră vă opuneți prelucrării datelor în temeiul Art. 21 alin. 2 al DSGVO 

• datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal 
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3.4. Dreptul la restricționarea prelucrării 

În calitate de persoană vizată aveți dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea 

prelucrării datelor cu caracter personal, dacă dumneavoastră contestați exactitatea acestora. În acest 

caz prelucrarea poate fi restricționată, până când operatorul verifică exactitatea datelor. 

 

3.5. Dreptul de a fi notificat 

Pentru situația în care dumneavoastră ați făcut uz de drepturile la rectificarea datelor, sau la 

ștergerea, sau la rectificarea acestora și în cazul în care datele dumneavoastră au fost transmise unui 

terț, în calitate de operator avem obligativitatea (conf. Art. 19 al DSGVO), de a vă informa cu 

privire la orice rectificare sau ștergere a datelor dumneavoastră sau cu privire la restricționarea 

prelucrării, cu excepția cazului în care aceasta ar fi imposibil sau ar necesita eforturi 

disproporționate. 

În cazul în care, din diferite motive, datele dumneavoastră au fost transmise unui terț, avem 

obligativitateaa de a vă informa cu privire la destinatarul, sau destinatarii respectivi, dacă 

dumneavoastră solicitați acest lucru. 

 

3.6. Dreptul la portabilitatea datelor 

Dumneavoastră aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și dreptul de a 

transmite aceste date altui operator (conf. Art. 20) dacă: 

• prelucrarea se bazează pe consimțământ explicit și nu există alte interdicții  precum cele 

enunțate la Art. 9 alin. 2 lit. a - DSGVO 

• prelucrarea este efectuată prin mijloace automate 

 

Deasemenea, aveți dreptul ca datele cu caracter personal care vă privesc, să fie transmise direct de 

la un operator la altul, dacă acest lucru este, din punct de vedere tehnic, realizabil. 
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3.7. Dreptul la opoziție 

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul ca, din motive care țin de situația dumneavoastră  

personală, să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc (Art. 21 - DSGVO), inclusiv 

creării de profiluri. În acest caz noi, ca și operator, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră, cu 

excepția cazului în care deținem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea sau pentru 

îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public. 

 
3.8. Dreptul de a depune plângere  

Conform Art. 77 al DSGVO, orice persoană vizată care consideră că prelucrarea datelor care o 

vizează încalcă legislația europeană privind protecția datelor, are dreptul de a depune o plângere la 

o autoritate de supraveghere competentă. 

 

3.9. Dreptul de a retrage consimțământul 

Oricărei persoane vizate îi revine dreptul (conf. Art. 7, alin. 3 al DSGVO) de a își retrage 

consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

 

4. SPECIFICAȚII FINALE 

În calitate de operator atragem atenția asupra faptului că aspectele juridice ale prezentei 

documentații nu sunt abordate in extenso, iar pentru o înțelegere deplină a drepturilor 

dumneavoastră aferente prelucrării datelor cu caracter personal, recomandăm consultarea bazelor 

legislative aferente protecției datelor: la nivel european - DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), 

la nivel național - BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) și la nivel de land - HDSIG (Hessische 

Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz). 

Ne rezervăm dreptul ca la nevoie să aducem modificări sau completări prezentei documentații, 

totuși, nu fără a informa persoanele vizate cu privire la acest lucru. Informarea se poate face prin 

mijloacele electronice disponibile (E-Mail, WhatsUp, SMS, etc.) și/sau prin anunțuri verbale. În 
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aceeași ordine de idei, informarea se poate face către fiecare persoană vizată în particular sau prin 

anunțuri generale care să vizeze grupuri mai mari, (grupuri de WhatsUp) sau chiar întreaga 

comunitate (anunț verbal în adunare sau la adunări generale). 

Menționăm deasemenea faptul că orice persoană vizată ne poate solicita pentru consult, oricând, cu 

condiția ca aceasta să nu se facă repetitiv, cea mai actuală versiune a documentației privind 

protecția datelor cu caracter personal, în format electronic. 

Valabilitatea acestui document începe din momentul distribuirii lui în sânul comunității completat 

de un anunț public oficial cu privire la aceasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conținutul acestui document nu poate fi publicat,  fotografiat sau copiat (parțial sau în întregime) 

și nu poate fi distribuit înafara comunității bisericii Bethel din Wiesbaden, fără acordul autorilor. 
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