ADR CENTRU
Str. Decebal, nr 12, 510096
Alba Iulia – România
Tel.:
(+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax:
(+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal

1.

Prezentare generală
1.1. Introducere
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date va fi aplicat de
toate statele Uniunii Europene.
Agenția pentru Dezvoltare Regionala CENTRU cu sediul in Alba Iulia , Str. Decebal Nr. 12, cod postal
510093, Telefon: (+40) 258 818616, Fax: (+40) 258 818613, E-mail: office[at]adrcentru.ro, responsabil cu
protecția datelor cu caracter personal: dataprotection[at]adrcentru.ro, Telefon: (+40) 258 818616,
procesează date cu caracter personal referitoare la persoane fizice. Acestea pot reprezenta date in legătura
cu solicitanții de informații, solicitanții de fonduri, abonații la publicațiile electronice, prestatorii de servicii sau
furnizorii ADR Centru sau participanții la evenimentele organizate.
Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Pentru a vă oferi informații mai
transparente și mai clare despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, am împărțit
aceasta nota de informare în mai multe capitole. Vi se aplică secțiuni diferite dacă sunteți abonat, beneficiar
sau reprezentant al unui beneficiar de fonduri derulate prin Agenție, datele dvs de identificare exista pe siteurile unor instituții/organizații publice, ați transmis solicitări de informații, ați apelat la serviciile noastre
derulate prin proiecte cu finanțare europeană sau dacă ați participat la evenimente. În capitolele următoare,
descriem tipul de date cu caracter personal colectate și cum le folosim. De asemenea, am extins informațiile
despre drepturile dumneavoastră, de exemplu cum să obțineți acces la datele dumneavoastră și cum ne
puteți solicita să nu mai utilizăm datele dumneavoastră.
Conform statutului și a scopului său, ADR Centru desfășoară exclusiv campanii de informare și
conștientizare, a publicului larg sau a unor categorii de public țintă bine definite de programe și proiecte,
prin care aduce mai aproape de cetățeni și de actorii interesați, informații pe teme europene, inclusiv
drepturile cetățenești, date și informații privind accesarea și utilizarea resurselor publice europene, precum
și detalii privind procesul de dezvoltare regională și stadiul implementării proiectelor coordonate la nivel local
și regional. Din acest punct de vedere, pentru a fi respectată sintagma prevăzută de legislație referitoare la
termenul de ”marketing direct”, dar și pentru a ilustra exact tipul de activități de diseminare a informațiilor
publice gestionate de ADR Centru, în prezentul document referirea la marketing direct reprezintă o trimitere
către ”acțiuni și campanii de informare și conștientizare”, urmând a fi citită și interpretată ca atare.

1.2. Definiții
Date cu caracter personal

informații privind o persoană fizică care o identifica
pe aceasta, aceasta devenind identificabilă
(„persoana vizată”)
CNP, serie și nr. CI, nume, username, imagine,
date genetice, date biometrice, naționalitate, etnie,
parole, adresa IP, adresa e-mail, numar telefon,
adresa fizica, coordonate gps, etc.
o persoană fizică identificabilă este o persoană
care poate fi identificată, direct sau indirect, în
special prin referire la un element de identificare
orice operațiune sau set de operațiuni efectuate
asupra datelor cu caracter personal sau asupra
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea,
înregistrarea,
organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție
în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea

Exemple de date cu caracter personal

Persoana vizată
Prelucrare

2.

Drepturile persoanei vizate
Care sunt drepturile dumneavoastră si cum pot fi exercitate?

Dreptul la
informare:
Dreptul la acces:
Dreptul la
rectificare:
Dreptul la
ștergere:

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal
pe care le deținem despre dumneavoastră. In acest sens am
dezvoltat aceasta nota de informare care detaliază in fel utilizam
datele tale cu caracter personal.
Aveți dreptul de a transmite o solicitare in vederea stabilirii daca
deținem date cu caracter personal care va privesc si dreptul de
acces la aceste date in cazul in care le deținem.
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a
completa datele cu caracter personal incomplete.
Aveți dreptul sa obțineți ștergerea datelor în cazul în care v-ați retras
consimțământul folosind formularul pus la dispoziție, va exercitați
dreptul de opoziție si nu exista motive care sa prevaleze, prelucrarea
acestora nu a fost legala sau datele cu caracter personal nu mai sunt
necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate,
cu excepția următoarelor situații:
* aveți o solicitare de informații nerezolvată;
* aveți o solicitare deschisă care nu a fost încă soluționată;
* aveți un proiect în derulare, monitorizat de către ADR Centru;
* ați avut un proiect în derulare, care se află în monitorizare ex-post;
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Dreptul la
restricționare:

Dreptul la
portabilitate:
Dreptul la
opoziție:
Dreptul de
retragere a
consimțământului
:

* dacă ați încheiat un contract de achiziție cu ADR Centru, vă vom
păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția
dumneavoastră conform legislației de contabilitate;
* dacă ați depus o cerere de finanțare la ADR Centru;
* dacă sunteți salariat al ADR Centru.
Aveți dreptul să solicitați ca ADR Centru să restricționeze procesul de
prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în
următoarele situații:
* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, ADR Centru va
restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea
interesului legitim.
* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt
incorecte, ADR CENTRU trebuie să restricționeze orice prelucrare a
acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter
personal.
* dacă prelucrarea este ilegală, dar va opuneți ștergerii datelor cu
caracter personal și solicitați restricționarea utilizării datelor
dumneavoastră cu caracter personal.
* dacă ADR CENTRU nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu
caracter personal, dar acestea va sunt necesare pentru a vă apăra
drepturile în instanță.
Aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră
într-un format structurat către dumneavoastră sau către o terța parte.
Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați
trimis.
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu
caracter personal bazate pe interesul legitim al ADR Centru sau pe
interesul public.
Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct si procesului
decizional individual automatizat, inclusiv creării de profiluri.
Aveți dreptul sa va retrageți consimțământul în cazurile în care
prelucrarea se întemeiază pe acesta in mod exclusiv. Acesta poate fi
retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar din
momentul exercitării dreptului, neafectând legalitatea prelucrărilor
efectuate anterior retragerii.

Vă puteți exercita drepturile, făcând dovada identității, prin următoarele mijloace:
 Trimitand o scrisoare la adresa: Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU cu sediul in
Alba Iulia , Str. Decebal Nr. 12, cod postal 510093, in atentia Responsabilului cu protectia datelor
cu caracter personal
 Trimitand un e-mail la adresa: dataprotection@adrcentru.ro
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că ADR
CENTRU vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De
asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorități Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal la adresa www.dataprotection.ro
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3.
3.1.

Prelucrarea datelor
Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul serviciilor si departamentelor ADR CENTRU care
procesează date cu caracter personal in vederea îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu, partenerilor
instituționali (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Curtea de Conturi). Unele informații,
in cazul in care sunteți abonat la serviciile de informare prin e-mail ale ADR Centru, pot fi disponibile si
partenerilor ADR Centru in diverse proiecte punctuale.
3.2. In ce scop sunt utilizate datele dumneavoastra?
Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți sunt utilizate in vederea:
 Planificării, elaborării și dezvoltării de strategii, programe și proiecte regionale.
 Răspunderii la solicitările dumneavoastră de informații, inclusiv a celor privind exercitarea
drepturilor
 Trimiterii de informări prin e-mail pentru persoanele abonate
 Înregistrării pentru participarea la evenimentele organizate de ADR Centru
 Încheierii contractelor in cazul in care sunteți parte
 Raportării către organele abilitate ale statului conform obligațiilor legale ale ADR Centru
 Raportării statistice conform legii 544 din 2001
 Auditării proiectelor in cazul in care sunteți un beneficiar de proiect
 Arhivarii conform nomenclatorului arhivistic al ADR Centru
3.3.

Unde vă stocăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE). Orice
transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.
In cazul abonaților la serviciul de marketing direct oferit de ADR Centru, datele personale ale acestora
(nume, prenume, adresa e-mail) pot fi transferate in afara Spațiului Economic European (SEE) către
partenerul nostru de marketing direct, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor.

3.4.

Cat timp prelucram datele personale?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale si, după
finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar
fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.
Datele cu caracter personal colectate, având ca temei consimțământul, sunt prelucrate in conformitate cu
legea pana la retragerea acestuia.
Actualizări ale Notificării de confidențialitate: S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de
confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență
pe site-ul nostru. Vom comunica imediat orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate.
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