
    
 
  
 

 
 

 
Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal 

 
 
 

1. Prezentare generală 
 

1.1 Introducere 
Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii 
Europene Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation). 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru cu sediul in Alba Iulia, str. Decebal nr. 12, județ Alba, Telefon: (+40) 
258 818616, Fax: (+40) 258 818613, E-mail: office[at]adrcentru.ro, procesează date cu caracter personal referitoare 
la persoanele fizice. Acestea pot reprezenta date în legătură 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 este importantă pentru noi. Pentru a oferii informații mai transparente și mai clare despre 
modul în care prelucrăm datele cu caracter personal, am împărțit această notă de informare în mai multe capitole. 
În funcție de calitatea deținută respectiv: abonat, beneficiar sau reprezentant al unui beneficiar de fonduri obținute 
prin ADR Centru, potențial beneficiar, participant la evenimentele de informare și promovare organizate de ADR 
Centru, persoană publică a cărei date de identificare exista pe site-urile unor instituții/organizații publice, se vor 
colecta date diferite . În capitolele următoare, sunt descrise tipul de date cu caracter personal colectate precum și 
modul în care sunt folosite. De asemenea, sunt cuprinse și informații despre drepturile persoanelor vizate, respectiv 
dreptul de a obține acces la datele personale și dreptul de a interzice utilizarea acestor date. 
 
Conform statutului și a scopului său, ADR Centru desfășoară 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. 
 
În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, ADR Centru respectă dispozițiile legale privitoare la 
protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor 
operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter personal și care previn prelucrările 
neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. 
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1.2 Legislație – Documente de referință GDPR 
 Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

 Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului; 

 Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Decizia nr. 99 din 18 mai 2018 – ANSPDCP – privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu 
caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; 

 Decizia nr. 128 din 22 iunie 2018 – ANSPDCP – privind aprobarea formularului tipizat al notificării de 
încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor); 

 Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 – ANSPDCP – privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a 
plângerilor; 

 Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 – ANSPDCP – privind lista operațiunilor pentru care este obligatorie 
realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal; 

 Orientări privind Consimțământul în temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 (17/RO/WP259); 
 Ghidul privind Responsabilul cu protecția datelor (DPO) – (16/RO/WP 243 rev.01, revizuit și adoptat în data 

de 5 aprilie 2017); 
 Ghidul privind Evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) și stabilirea dacă o lucrare este 

„susceptibilă să genereze un risc ridicat” în sensul Regulamentului 2016/679 (17/RO WP 248 rev.01) 
revizuit și adoptat în data de 4 octombrie 2017; 

 Avizul nr. 2/2017 privind prelucrarea datelor la locul de muncă (Articolul 29 – Grupul de lucru pentru 
protecția datelor 17/RO GL 249), adoptat la 8 iunie 2017. 
 

1.3. Definiții  
 Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă (“persoana vizată”); 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 
identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

 Categorii speciale de date cu caracter personal – date cu caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice sau apartenența sindicală și 
prelucrarea datelor genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind 
sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. 
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 Operator de date (Controller)- persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism 
care, singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 
personal; 

 Persoana vizată – orice persoană fizică care face obiectul prelucrării datelor cu caracter personal de către 
ADR Centru 

 Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care vizează date personale sau seturi de date cu 
caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu sunt realizate prin mijloace automate, cum ar fi: colectarea, 
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, recuperarea, divulgarea prin 
transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție prin alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 
ștergerea sau distrugerea acestora. 

 Consimțământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi 
lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune 
fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

 Parte terță – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât 
persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate 
a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter 
personal. 
 

2. Drepturile persoanei vizate si cum pot fi exercitate 

Dreptul la informare: Persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la datele sale cu caracter personal 

pe care ADR Centru le deține.  
 

Dreptul la acces: Persoana vizată are dreptul de a transmite o solicitare în vederea stabilirii dacă ADR Centru 

deține date cu caracter personal care o privesc si dreptul de a avea acces la datele obținute. 
 

Dreptul la rectificare: Persoana vizată are dreptul să solicite rectificarea datelor cu caracter personal, dacă 

acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete. 
 
Dreptul la ștergere: Persoana vizată are dreptul să obțină ștergerea datelor în cazul în care și-a retras 
consimțământul, și-a exercitat dreptul de opoziție și nu există motive care să prevaleze, prelucrarea datelor nu a 
fost legală sau datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate, cu excepția următoarelor situații:  

a) are o solicitare de informații nerezolvată/ are o solicitare deschisă care nu a fost încă soluționată; 
b) are un proiect în derulare, monitorizat de către ADR Centru / are un proiect în derulare, care se află în 

monitorizare ex-post; 
c) dacă a încheiat un contract de achiziție cu ADR Centru, datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția 

vor fi păstrate conform legislației; 
d) dacă a depus o cerere de finanțare la ADR Centru; 
e) dacă este salariat al ADR Centru. 

 

Dreptul la restricționare: Persoana vizată are dreptul să solicite ca ADR Centru să restricționeze procesul de 

prelucrare a datelor cu caracter personal în următoarele situații: 
a) dacă se opune prelucrării în baza interesului legitim, ADR Centru va restricționa orice prelucrare a acestor 

date până la confirmarea interesului legitim. 
b) dacă se afirmă că datele cu caracter personal sunt incorecte, ADR Centru trebuie să restricționeze orice 

prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal. 
c) dacă ADR Centru nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, dar acestea sunt necesare persoanei 

vizate pentru a-și apăra drepturile în instanță. 
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Dreptul la portabilitate: Persoana vizată are dreptul să obțină transferul unei copii a datelor sale personale într-

un format structurat către sine sau către o terța parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal care au 
fost puse la dispoziția ADR Centru. 
 

Dreptul la opoziție: Persoana vizată are dreptul să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal bazate 

pe interesul legitim al ADR Centru sau pe interesul public. 
Are totodată dreptul să se opună marketingului direct si procesului decizional individual automatizat, inclusiv creării 
de profiluri. 
 

Dreptul de retragere a consimțământului:  Persoana vizată are dreptul să-și retragă consimțământul în cazurile 

în care prelucrarea se întemeiază pe acesta în mod exclusiv. Acesta poate fi retras oricând. Retragerea 
consimțământului va avea efecte doar din momentul exercitării dreptului, neafectând legalitatea prelucrărilor  
efectuate anterior retragerii. 
 
Persoanele vizate își pot exercita drepturile, făcând dovada identității, prin următoarele mijloace: 

 transmiterea unei adrese către: Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru cu sediul in Alba Iulia, str. 
Decebal nr. 12, județ Alba, cod poștal 510093, in atenția Responsabilului cu protecția datelor cu caracter 
personal 

 transmiterea unui e-mail la adresa: dataprotection[at]adrcentru.ro 
 
Dacă sunteți de părere că ADR Centru vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți 
contacta.   
 
Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere 
De asemenea, persoana vizată are dreptul să adreseze o plângere Autorități Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa www.dataprotection.ro. 
 
3. Prelucrarea datelor 
3.1 Tipuri de date cu caracter personal prelucrate în cadrul ADR Centru 
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a ADR Centru este de a colecta numai datele personale 
necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter 
personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri. 
 
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ direcțiilor din 
cadrul ADR Centru sunt următoarele: 
 Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice: 

 nume, prenume 
 semnătură 
 detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/ reședință etc., 

În mod excepțional: 
 CNP 

 
 Pentru formulare de acțiuni și reprezentare în instanță: 

 nume, prenume 
 semnătură 
 detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/ reședință etc. 
 CNP 

  
Pentru organizare/derulare evenimente (fizic sau virtual): 

 nume, prenume 

http://www.dataprotection.ro/
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 funcție, profesie 
 denumire angajator 
 detalii de contact – număr de telefon personal/ de serviciu, adresă de email, adresă poștală 
 date cu caracter personal în vederea participării la evenimentul virtual: ora accesării, browserul de pe care 

ați accesat, adresa de e-mail, după caz  
 date cu caracter personal obținute în cadrul evenimentelor respectiv poze, filmări, vocea obținută în timpul 

intervențiilor dumneavoastră pe perioada desfășurării evenimentului virtual (în care dumneavoastră sunteți 
identificat/ă în mod specific).  

  
Pentru accesarea site-ului ADR CENTRU 

 adresa IP 
 tipul de browser folosit 

 
 Pentru soluționarea plângerilor/ sesizărilor: 

 nume, prenume 
 semnătura 
 detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință etc. 
 CNP 

 
 Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/ servicii: 

 nume, prenume 
 funcție 
 denumire angajator/ furnizor 
 detalii de contact – număr de telefon personal/ de serviciu, adresă de email, adresă poștală 
 cazier judiciar 

În implementarea Programului Operațional Regional  ADR Centru prin intermediul platformei MySMIS desfășoară 

activitatea de colectare, prelucrare și stocare/arhivare a datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării 

și monitorizării proiectelor, realizării obiectivului contractelor, precum și în scop statistic. 

ADR Centru prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, utilizând un sistem CCTV (supraveghere 
video) cu scopul de a proteja viața și integritatea persoanelor, a protejării secretelor comerciale, patrimoniului și 
bunurilor aflate în cadrul ADR Centru, precum și pentru a preveni săvârșirea de infracțiuni și contravenții, pe lângă 
administrarea și investigarea eficientă a eventualelor reclamații.  
 
ADR Centru prelucrează date cu caracter personal (imagine, voce) prin intermediul paginilor proprii, a paginilor 
create pe rețelele de socializare (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube, etc.) si prin intermediul platformelor 
utilizate cu ocazia videoconferințelor desfășurate online(Webex, Zoom, etc).  
 
ADR Centru îşi rezervă dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/ birourilor/ 
compartimentelor din cadrul ADR Centru, strict în conformitate cu prevederile legale. 
 
3.2 Cine are acces la datele persoanelor vizate?  
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 
Datele personale sunt destinate utilizării de către ADR Centru şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este 
cazul: 

 persoanelor vizate/ reprezentanții legali ai persoanelor vizate 
 angajați care procesează date cu caracter personal in vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu 
 împuterniciți ai ADR Centru (persoane fizice sau juridice) 
 parteneri contractuali (prestatori de servicii) 
 alte instituții/autorități centrale și locale 
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 instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță 
 publicului, în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a ADR Centru 
 în cadrul activității de investigare/control. 
 auditori interni, externi şi internaționali 

 
Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior. 
 
Sursa datelor cu caracter personal 
ADR Centru colectează date personale direct de la persoanele vizate sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități 
care se adresează ADR Centru) sau din documente publice. 
 
3.3 Temeiul legal al prelucrării datelor 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de operator (ADR Centru), in conformitate cu prevederile articolului 6 
alin. 1 litera a), b), c), e) și f) din GDPR. 
 
Datele personale sunt stocate pe perioada necesară pentru scopurile menționate mai sus, în vederea efectuării 
tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul ADR 
Centru, ținând cont de prevederile legislației naționale și europene în domeniu, după care vor fi arhivate potrivit 
legislației aplicabile. 
 
3.4 In ce scop sunt utilizate datele persoanelor vizate? 
ADR Centru prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin 
intermediul serviciilor/birourilor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor 
activități: 

 relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice (inclusiv trimiterii 
de informări prin e-mail pentru persoanele abonate) 

 organizare/derulare evenimente 

 îndeplinirea atribuțiilor legale  

 încheierea contractelor de furnizare de bunuri/servicii 

 implementării/monitorizării programelor/proiectelor, îndeplinirii obiectivelor acestora, în conformitate cu 
regulamentele europene ce guvernează absorbția fondurilor structurale şi de investiții. 

 raportării statistice conform Legii nr. 544 din 2001 

 formulare de acțiuni și reprezentare în instanță.  

 auditării proiectelor depuse de beneficiari 

 arhivarii conform nomenclatorului arhivistic al ADR Centru 
 

3.5 Perioada de stocare a datelor personale 
Datele personale sunt stocate pe tot parcursul relației 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, pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților 
serviciilor/birourilor din cadrul ADR Centru de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, 
derulare evenimente, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuțiilor 
legale de control și investigare, soluționare a plângerilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. 
 
Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ 
Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 
alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter 
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern 
prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din 
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GDPR, persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea 
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, consimțământul poate fi 
modificat sau eliminat în orice moment, ADR Centru urmând a acționa imediat în consecință, cu excepția cazului 
în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru. 
 
În cadrul ADR Centru nu se utilizează un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri. 
Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă îndeplinirea unei obligații necesare pentru desfășurarea unei 
acțiuni în caz contrar, consecințele nerespectării acestei obligații fiind imposibilitatea desfășurării acțiunii, derulării 
unui contract, etc.  
 
Unde vă stocăm datele?  
Datele pe care le colectăm sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE). Orice transfer al datelor 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. 
 
Implementăm măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și 
accesibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate; prevenim utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea 
securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
Actualizări:  
Actualizăm prezenta Informare ori de cate ori este necesar. Cea mai recentă versiune este disponibilă în 
permanență pe site-ul nostru.  
 
Contact Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: dataprotection[at]adrcentru.ro 


