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                  INFORMARE 
în temeiul Regulamentului 2016/679/UE pentru participanții la evenimentele organizate în cadrul 

Europe Direct Regiunea Centru  
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru vă informează despre prelucrarea datelor personale în 
calitate de participant la evenimentele organizate în cadrul Europe Direct Regiunea Centru, despre drepturile pe 
care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 
27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR). 

“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. 

„Prelucrare” înseamnă 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. 

ADR Centru s-a aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera lor circulatie, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE, motiv pentru care vă informăm cu privire 
la identitatea și datele de contact ale operatorului: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), 
având CUI 11293615 și sediul în Alba Iulia, str. Decebal nr. 12, județ Alba, 510093, Tel/Fax: 0258-818616 / 
0258-818613, email office@adrcentru.ro. 

ADR Centru prelucrează următoarele date personale de identificare: nume, prenume, data nașterii, 
domiciliu, telefon, e-mail, imaginea. 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării: 
 art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale 

cu caracter personal; 
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 art. 6 alin 1 lit. b din Regulament - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care 
persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea 
unui contract. 
 

Prelucrarea este necesară în scopul accesului la evenimentele organizate în cadrul Europe Direct 
Regiunea Centru. Datele dumneavoastră sunt necesare pentru completarea cererii de înscriere/completare lista 
de prezență la eveniment, fiind folosite și pentru publicitatea evenimentului pe site-urile ADR Centru/Europe 
Direct Regiunea Centru, pe rețelele de socializare, pentru finanțarea evenimentului / oferirea de premii / 
diplome; participarea la eveniment presupune și filmarea și/sau fotografierea. Datele cu caracter personal, 
inclusiv imaginea, colectate în contextul participării la eveniment, vor putea fi comunicate de ADR Centru către 
finanțatori și parteneri implicați în derularea evenimentului, autorităților publice precum și publicului larg prin 
intermediul website-urilor ADR Centru, rețelelor de socializare și presei. Prelucrarea datelor în alte scopuri decât 
cele realizate în baza prezentei o vom realiza numai după informarea și consimțământul dumneavoastră. 

Destinatarii datelor cu caracter personal: angajații operatorului cu drept de acces, finanțatorul 
evenimentului, colaboratorii ADR Centru în organizarea evenimentului, publicul larg, presa. 

Pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter 
personal prin email la dataprotection@adrcentru.ro. 

În desfășurarea acestei activități ADR Centru nu transferă date cu caracter personal către o țară terță. 
Orice solicitare de transmitere de informații către acest gen de entități, care conțin date cu caracter personal nu 
poate fi satisfăcută decât cu informarea și consimțământul persoanei vizate. 

În plus față de informațiile menționate anterior, vă comunicăm că:  

(a). perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 5 ani de la ultima plată aferentă 
proiectului  Europe Direct.  
(b). Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal: 
”Dreptul de acces”, ”Dreptul la rectificare”, ”Dreptul la ștergerea datelor” (“dreptul de a fi uitat”), “Obligația 
operatorului de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal”, “Dreptul la 
restricţionarea prelucrării”, “Dreptul la portabilitatea datelor”, “Dreptul de a se opune”, “Persoana vizată are 
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.” 
(c) Aveti posibilitatea retragerii consimțământului în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate 
pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 
(d) Dacă apreciați că ADR Centru v-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 
(e) Furnizarea de date cu caracter personal este necesară pentru derularea activității comune, participarea la 
evenimentele organizate prin Europe Direct Regiunea Centru. 
(f) ADR Centru nu utilizează un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri ale persoanelor 
fizice. 
  
ADR Centru are stabilite măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, 
integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate; pentru a preveni utilizarea sau accesul 
neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare. 
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DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

Subsemnatul/a, (nume și prenume) _______________________________ cu domiciliul în ______________ 
___________________________  telefon ______________, email ________________________ în calitate 
de participant/părinte*/tutore minor* la  evenimentele organizate prin Europe Direct Regiunea Centru 

o  consimt în mod expres şi neechivoc  
o nu consimt  

că datele mele cu caracter personal și datele participantului minor* _________________________________ 
menționate în Informarea ce însoțeste prezenta declarație de consimțământ, să fie prelucrate, în conformitate 
cu legislaţia europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal) de către ADR Centru. 
 

     Nume şi prenume:  

 Dată:          Semnătură: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*se completează de către părinte / tutore minor în situația prelucrării datelor cu caracter personal a unui    
participant cu vârsta sub 16 ani. 

 
 


