TERMENI SI CONDITII – UPTOWN
ECOTHON
Bine ati venit pe website-ul https://ute.robosapiens.ro/.
Va aducem la cunostinta ca înainte de utilizarea website-ului este necesar sa parcurgeti secțiunea
“Termeni si Conditii”. Aceasta sectiune defineste conditiile in care dumneavoastra puteti accesa
si utiliza website-ul.
Website-ul este dedicat hackathon-ului online “Uptown Ecothon”, organizat de către echipa de
robotica “Robo-Sapiens” a Colegiului Național “Spiru Haret” București, cu sprijinul și
colaborarea partenerilor sai.
Date de înregistrare
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET, cu sediul în București, str.
C.A.Rosetti, nr. 36A,et.4,ap.5, Sector 2, înregistrată în Registrul național al persoanelor juridice
fără scop patrimonial sub nr. 98/29.11.2019 dispusă de Judecătoria Sector 2 București, C.I.F.
42023786.
Condițiile de utilizare a website-ului
Drepturile de autor asupra întregului conținut al acestui website sunt proprietatea ASOCIAȚIEI
ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET. Conținutul site-ului nu poate fi reprodus,
modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, fără permisiunea
anterioara scrisa a ASOCIAȚIEI ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET. Materialele
publicate și continutul h ttps://ute.robosapiens.ro/ pot fi utilizate doar în scop personal, informativ,
fiind interzisă comercializarea acestora.
Prin conținut se înțeleg toate textele, imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, widget-urile,
aplicațiile, reclamele, clipurile video, muzica, sunetele, articolele, materialele creative,
fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații
de pe acest Website.
Nu puteți accesa sau utiliza website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dauna
sau afecta website-ul sau orice server sau rețea care sta la baza website-ului societății, sau de a
interfera cu utilizarea și dreptul altor persoane de a se bucura de website.
În urma completării formularelor de înregistrare pe h ttps://ute.robosapiens.ro/, datele cu caracter
personal ale utilizatorului vor fi salvate și utilizate pentru identificarea participanților Uptown
Ecothon.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
Conținutul site-ului
Informația conținută în acest site are caracter general. ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV
DIN SPIRU HARET nu garantează ca informațiile conținute în acest site sunt complete și nu își
asumă răspunderea pentru eventuale greșeli de text sau costuri.

ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET nu este responsabilă pentru
prejudiciile aduse prin folosirea neautorizata a informatiilor de pe https://ute.robosapiens.ro/ si nu
poate fi facută răspunzatoare pentru vreo pierdere, distrugere sau cheltuiala (incluzând, dar fără a
se limita la orice pierdere de indirectă, accidentală, sau pe cale de consecință) care poate decurge
din accesul sau folosinta prezentului site.
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET își rezerva dreptul de a face
modificări în materialele si continutul h ttps://ute.robosapiens.ro/ în funcție de schimbările ce au loc
cu privire la produsele și serviciile oferite.
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET își rezerva dreptul de a modifica
în orice moment conținutul și structura website-ului și de a actualiza oricând acești Termeni si
Conditii, dumneavoastră având obligația de a reciti acești Termeni si Conditii cu ocazia fiecărei
utilizări a website-ului.
Utilizarea website-ului ulterior modificării Termenilor si Conditiilor reprezintă acceptarea de
către dumneavoastră a noilor Termeni si Conditii.
Societatea nu pot fi ținută răspunzătoare față de Utilizator și/sau față de terțe persoane pentru
lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a website-ului.
Site-uri conexe
Website-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web
pentru utilizarea cărora se vor aplica Termeni și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt
acestea specificate pe web site-urile/paginile respective, societatea nefiind răspunzătoare și
asumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice
alte legături sau trimiteri din acestea către alte web site-uri sau pagini web.
Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe website este făcută, de regula, pentru ajutorul sau în
interesul utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET nu garantează/controlează
actualitatea/influențează informațiile prezente pe website-urile unor terți către care trimit
link-urile de pe website.
Prin continuarea utilizarii website-ului, utilizatorul înțelege și accepta ca accesează acele
website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe
propria răspundere și că nu poate solicita ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU
HARET despăgubiri pentru eventuale prejudicii venite ca urmare a accesării acestor link-uri și
folosirii serviciilor puse la dispoziție pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.
Declinarea răspunderii
Utilizatorul declara și înțelege ca societatea care deține site-ul are dreptul sa opereze orice
modificări cu privire la evenimentele pe care le organizează, inclusiv, dar fără a se limita la
modificarea locației, modificarea datei evenimentelor, modificarea persoanelor sau instituțiilor
invitate drept participanți sau speakeri în cadrul evenimentelor, dacă aceste modificări sunt
rezultatul unor evenimente exterioare voinței Asociației.
Utilizatorul declară și înțelege că societatea nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru conținutul
și/sau modalitatea de transmitere a informațiilor în cadrul evenimentelor de către participanții la
Evenimente în calitate de reprezentanți, speakeri, parteneri sau în orice alta calitate. Întreaga
răspundere pentru corectitudinea și acuratețea informațiilor transmise aparține prezentatorilor
invitații la Evenimente.
Orice reclamații sau sesizări pe care le pot avea utilizatorii și vizitatorii, în legătură cu conținutul

și / sau modalitatea de transmitere a informațiilor de către participantii în cadrul Evenimentelor,
inclusiv sesizări privind încălcări ale drepturilor apartinand unor terte persoane, incalcari ale
normelor de ordine publica, abateri de la programul evenimentului, se vor îndrepta direct
împotriva participantului la Evenimente, Asociația neavând nicio responsabilitate în acest sens.
Politica privind cookie-urile
Website-ul utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere de text care sunt salvate local în
memoria intermediară a programului de navigare folosit de cǎtre vizitatorul paginii. Orice
utilizator poate instala un program de navigare astfel încât să nu fie salvate cookie-uri în
browserul, respectiv cookie-urile deja salvate sa fie șterse.
Acord
Vizitatorul/Clientul confirma ca a citit și acceptat acești termeni si conditii. Utilizarea serviciilor
de către vizitator/client implica acceptarea necondiționată a acestor termeni si conditii. Folosirea
site-ul implică acordul dvs. cu privire la cele menționate în prezentul document, denumit generic
„Termeni si conditii”. Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la adresa
ute-contact@robosapiens.ro.
Hackathon-ul Online “Uptown Ecothon” / Politici de Privacy
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET este o societate cu răspundere
limitată, înființată și desfășurându-și activitatea în conformitate cu legislația din România, cu
sediul social în București, str. C.A.Rosetti, nr. 36A,et.4,ap.5, Sector 2, înregistrată în Registrul
național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 98/29.11.2019 dispusă de
Judecătoria Sector 2 București, C.I.F. 42023786.
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET prelucrează diverse informații,
printre care și date cu caracter personal.
Prezentul Regulament are ca scop să vă informeze cu privire la modul în care prelucrăm datele
dumneavoastră cu caracter personal în calitate de administrator, precum și cu privire la drepturile
dumneavoastră în această privință.
Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă un aspect foarte important pentru
noi. ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu
caracter personal, Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („RGPD”),
precum și cu respectarea legislației române și europene aplicabile în domeniu. Ne străduim să
fim cât se poate de clari, concreți și transparenți în furnizarea de informații cu privire la
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Tipurile de date cu caracter personal pe care ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN
SPIRU HARET le prelucrează
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET prelucrează date cu caracter
personal pe care dumneavoastră le-ați pus la dispoziție în mod voluntar, și anume:
Prenume, Nume

Adresa de email
Telefon
Vârsta
Status social : elev / student / angajat / liber întreprinzător
Instituție de învățământ:
An de studiu
Orașul de studiu
Data nașterii
Experiența în domeniu/pasiuni
Echipă(am,vreau, nu vreau)
Idei de proiecte
Username
Parola
Acord/dezacord pentru a primi informații de la noi și parteneri
Acord pentru a termeni și condiții
Politica privind utilizarea de „cookie-uri” (COOKIE-URI)
Serviciile noastre online utilizează așa-numitele „cookie-uri” și „pixel marker”. „Cookie-urile”
nu influențează negativ activitatea calculatorului dumneavoastră. Acestea reprezintă niște fișiere
de dimensiuni mici care ne ajută să facem serviciile noastre online mai accesibile, mai eficiente
și mai sigure. În afară de aceasta, „cookie-urile” servesc la implementarea anumitor funcții de
utilizator.
Puteți configura browser-ul dumneavoastră de internet astfel încât să memoreze aceste
„cookie-uri” sau să le șteargă pe cele memorate deja. Dacă doriți să utilizați aceste funcții, vă
rugăm să vă adresați către producătorul browser-ului dumneavoastră de internet. Este posibil ca
browser-ul de internet pe care îl folosiți să nu fie prevăzut cu funcții de control asupra utilizării,
refuzului de memorare sau de ștergere a „cookie-urilor” deja memorate, pentru care
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET nu poartă nicio răspundere. În
cazul în care veți dispune interzicerea memorării de „cookie-uri” sau ștergerea anumitor
„cookie-uri” , în funcție de tipul acestora, e posibil să fie afectată funcționarea site-ului.
Serviciile noastre online, de obicei, utilizează "cookie-uri per sesiune", care sunt șterse automat,
atunci când închideți browser-ul. Câteodată, se utilizează "cookie-uri permanente", care rămân
pe dispozitivul dumneavoastră până în momentul în care expiră valabilitatea acestora sau până
când dispuneți, printr-o comandă, ștergerea acestora. Acestea din urmă ne ajută să recunoaștem
browser-ul dumneavoastră la următoarea vizită pe care o efectuați pe site-ul nostru. Referitor la
„cookie-uri din parte terților”, adică „cookie-uri de la furnizori”, așa cum, sunt de exemplu,
Google Inc., vă rugăm să consultați Regulile de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter
personal ale acestor furnizori.
Scopul prelucrării
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate și utilizate de
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET doar în scopul menționat. Acesta
include, în special:

● Înscrierea pentru participarea în cadrul evenimentului organizat de ASOCIAȚIA
ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET și pentru identificarea participanților
înainte și în timpul desfășurării evenimentului. Cererile de înscriere colectate de
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET vor fi păstrate pentru o
perioadă de maxim 5 /cinci/ ani din momentul furnizării acestora (cu excepția cazurilor în
care termene de păstrare mai lungi sunt permise prin lege din alte motive) în vederea unei
posibile analize ulterioare a opțiunilor înscriere, cu excepția cazurilor în care ați refuzat în
mod expres păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care
candidatul nu a împlinit vârsta de 16 ani, noi solicităm în mod expres acordului
părintelui (reprezentantului legal/tutorelui) cu privire la colectarea și prelucrarea
datelor cu caracter personal ale minorului;
● Utilizarea formularelor de contact – în cazul în care utilizați formularul de contact
pentru diverse solicitări, informațiile completate de dumneavoastră în formular, inclusiv
datele de contact, se vor utiliza pentru procesarea solicitării dumneavoastră și vor fi
păstrate pentru utilizări ulterioare, în cazul în care trebuie clarificate și alte aspecte
referitoare la solicitarea dumneavoastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi
păstrate pentru o perioadă de maxim 5 /cinci/ ani din momentul finalizării prelucrării
acestora, cu excepția cazurilor în care termene de păstrare mai lungi sunt permise prin
lege din alte motive.
● Altele
Furnizarea sau transferul de date cu caracter personal
În scopul conectării între participantii interesați și companiile de software/consultanta,
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET poate dezvălui datele cu caracter
personal colectate către parteneri strategici și/sau contractuali. Datele dumneavoastră cu caracter
personal vor fi tratate ca fiind confidențiale și de către partenerii noștri.
Este posibil să fim obligați să furnizăm date cu caracter personal pentru a putea respecta cerințele
legale sau pentru a putea aplica drepturile și acordurile încheiate. „ ASOCIAȚIA
ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET poate dezvălui datele dumneavoastră cu
caracter personal în cazul în care acest lucru este necesar în virtutea legii, în cazul unor procese
în justiție, a unor litigii și/sau la solicitarea primită din partea unor organe sau autorități publice
și guvernamentale din țara dumneavoastră de domiciliu sau din afara acesteia Este posibil să
dezvăluim informațiile dumneavoastră personale în cazul în care constatăm că, în scopul
siguranței naționale, aplicării prevederilor legale sau în cazul altor chestiuni de importanță
publică, o astfel de dezvăluire este necesară sau se impune.
În cazul în care este necesar ca datele dumneavoastră să fie transferate către terțe persoane (în
afara UE), ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET va realiza acest
transfer respectând în totalitate prevederile legale aplicabile, garantând astfel asigurarea unui
nivel de protecție ridicat al datelor dumneavoastră cu caracter personal.
În cazul în care accesând paginile web aparținând ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN
SPIRU HARET, din anumite motive, veți fi conectat la alte rețele sociale precum Facebook,
Google +, YouTube, Twitter și altele asemănătoare, ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV
DIN SPIRU HARET nu va răspunde pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal
în cazul acceptării condițiilor generale ale acestor site-uri. În astfel de cazuri, trebuie să

consultați cu atenție condițiile generale de utilizare a site-urilor respective.
Drepturile dumneavoastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal
În ceea ce privește protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele
drepturi:
● Dreptul de a vă retrage consimțământul – în cazul în care datele dumneavoastră cu
caracter personal sunt prelucrate în baza unui consimțământ exprimat în mod expres,
dumneavoastră aveți dreptul să vă retrageți acest consimțământ în orice moment;
● Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, care se referă la persoana
vizată și care se procesează de ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU
HARET;
● Dreptul de corectare sau completare a datelor cu caracter personal inexacte și
incomplete;
● Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat“) a datelor cu caracter personal care se
prelucrează fără respectarea prevederilor legale sau în cazul în care dreptul legal a
dispărut (expirarea termenului de păstrare, retragerea acordului, scopul inițial pentru care
au fost furnizate a fost atins etc.);
● Dreptul de limitare a prelucrării – în cazul existenței unui litigiu între ASOCIAȚIA
ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET și subiect furnizor al datelor cu caracter
personal, până la soluționare și/sau stabilirea, exercitarea sau protecția pretențiilor legale;
● Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal – dacă se prelucrează într-un
mod automat pe baza consimțământului exprimat sau a unui contract încheiat. În acest
scop, datele se vor transmite într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate
fi citit automat. Dacă acest lucru este realizabil din punct de vedere tehnic, transferul
datelor se poate realiza direct de la un administrator de date la altul. Dreptul la
portabilitate se referă doar la datele furnizate personal de utilizator, precum și la datele cu
caracter personal generate și colectate din activitatea desfășurată de acesta;
● Dreptul de a obiecta – se poate exercita în orice moment și din motive legate de situația
particulară a persoanei în cauză, cu condiția să nu existe motive legale convingătoare
pentru prelucrarea datelor respective care să aibă prioritate față de interesele, drepturile și
libertățile persoanei vizate sau ale procedurii judiciare;
● Dreptul persoanei care furnizează date cu caracter personal de a nu fi obiectul unei
soluții complet automatizate, inclusiv crearea profilului, care generează consecințe
juridice pentru persoana vizată sau o afectează în mod semnificativ;
● Dreptul de a depune plângere la Comisia de protecția a datelor cu caracter personal, în
cazul în care au fost încălcate drepturile persoanei vizate, precum și dreptul de a contestă
în instanță acțiunile întreprinse de ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN
SPIRU HARET în fața instanței administrative sau în fața Curții Supreme de Contencios
Administrativ, în conformitate cu normele generale privind competența.
Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU

HARET vă pune la dispoziție formulare pentru exercitarea individuală a oricăror din drepturile
de mai sus, dar puteți formula în scris solicitări către ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV
DIN SPIRU HARET și fără a fi necesară utilizarea formularelor puse la dispoziție de noi.
Vă rugăm să adresați solicitările dumneavoastră, precum și orice alte întrebări la adresa
ute-contact@robosapiens.ro.
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET are dreptul de a refuza
îndeplinirea anumitor cerințe în exercitarea drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor cu
caracter personal pe motivele prevăzute în legislația aplicabilă.
Siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET folosește o varietate mare de
măsuri (tehnice și organizaționale) care să asigure securitatea datelor dumneavoastră cu caracter
personal, confidențialitatea și protecția informațiilor dumneavoastră personale.
Toți angajații ASOCIAȚIEI ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET au obligația de a
proteja confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și de a respecta măsurile organizatorice și
tehnice aplicabile pentru protecția acestora.
În cazul în care ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET dezvăluie
informațiile dumneavoastră către terți - ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU
HARET utilizează mecanismele prevăzute de legislația aplicabilă pentru a se asigura că
respectivii terți oferă un nivel de protecție a datelor conform standardului convenit în acest scop.
După expirarea perioadei de păstrare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse
(distruse).
Actualizarea Regulamentului de Protecție a Datelor cu caracter personal implementat în
cadrul ASOCIAȚIEI ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET
Ca urmare a modificărilor legislative așteptate în domeniul protecției datelor cu caracter
personal, ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET va actualiza și va
publica periodic Regulamentul său de Protecție a Datelor cu caracter personal.
Date de contact
Pentru întrebări legate de prezentul Regulament de Protecție a Datelor cu caracter personal sau
cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați:
ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET
Persoană responsabilă, desemnată pentru protecția datelor cu caracter personal
Nume: Daniel Peter
Аdresa: Strada italiana 17, sector 2, București, Adresă de email: ute-contact@robosapiens.ro

Termeni și Condiții
POLITICA DE PROTEJARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL pentru Hackathon-ul
Online “Uptown Ecothon”,
1.

FINALITATE, ÎNTINDERE ȘI UTILIZATORI

ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET, denumită în continuare
„Asociația”, își dorește să se supună tuturor legilor și regulamentelor în materie de
protejare a datelor cu caracter personal din țările în care Asociația își desfășoară activitatea.
Această Politică stabilește principiile de bază în lumina cărora Asociația procesează datele
cu caracter personal ale consumatorilor, utilizatorilor, furnizorilor, partenerilor de afaceri,
angajaților, precum și ale altor persoane și, de asemenea, indică responsabilitățile pe care
departamentele și angajații săi le-au în momentul în care procesează aceste date. Această
Politică se aplică Companiei, precum și filialelor sale care își desfășoară activitatea în
Spațiul Economic European (SEE) sau care procesează date cu caracter personal ale
persoanelor din SEE. Beneficiarii acestei Politici sunt toți angajații, fie ei permanenți sau
temporari, precum și contractanții care acționează în numele Companiei.
2.

DEFINIȚII

Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt prevăzute în Articolul
4 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date:
∙

∙

∙

∙

„ 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, nu 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;
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau
alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de
prelucrare a datelor cu caracter personal;
„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică,
autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter
personal în numele operatorului;
„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;
„pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un
asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate
fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații
suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică
și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter
personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
„prelucrare transfrontalieră” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal
care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe state membre ale unui
operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă
operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în cel puțin două state
membre; sau prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul
activităților unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de
operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ sau este
susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puțin două state
membre;
„autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă
instituită de un stat membru în temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului;
„autoritate de supraveghere vizată” înseamnă o autoritate de supraveghere care
este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:
operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul
statului membru al autorității de supraveghere respective; persoanele vizate care își
au reședința în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă
sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod
semnificativ de prelucrare; sau la autoritatea de supraveghere respectivă a fost
depusă o plângere;
„sediu principal” înseamnă:
(a) în cazul unui operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se
află administrația centrală a acestuia în Uniune, cu excepția cazului în care
deciziile privind scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal se iau într-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are
competența de a dispune punerea în aplicare a acestor decizii, caz în care sediul
care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal;
(b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puțin două state
membre, locul în care se află administrația centrală a acesteia în Uniune, sau, în
cazul în care persoana împuternicită de operator nu are o administrație centrală
în Uniune, sediul din Uniune al persoanei împuternicite de operator în care au
loc activitățile principale de prelucrare, în contextul activităților unui sediu al

∙

∙

3.

persoanei împuternicite de operator, în măsura în care aceasta este supusă unor
obligații specifice în temeiul prezentului regulament;
„întreprindere” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate
economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații
care desfășoară în mod regulat o activitate economică;
„grup de întreprinderi” înseamnă o întreprindere care exercită controlul și
întreprinderile controlate de aceasta.
 RINCIPII DE BAZĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU
P
CARACTER PERSONAL

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal trasează responsabilitățile de bază
pentru întreprinderile care prelucrează date cu caracter personal. În Articolul 5, alin.
(2) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului se
prevede că operatorul este responsabil și poate demonstra respectarea acestor
principii. Principiile sunt stipulate la alin. (1) al aceluiași articol, după cum urmează:
„(1) Datele cu caracter personal sunt:
(a) p
 relucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate,
echitate și transparență”);
(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior
într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de
arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în
scopuri statistice nu este incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu
articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care
sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
(d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate
măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt
inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau
rectificate fără întârziere („exactitate”);
(e) păstrare într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă
care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate
datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în
care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare de interes public, în
scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate
cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin
tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea
garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter
personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și
împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de
măsuri
tehnice
sau
organizatorice
corespunzătoare („integritate și
confidențialitate”).”

4.

IMPLEMENTAREA PROTECȚIEI DATELOR ÎN ACTIVITĂȚILE ECONOMICE

În vederea dovedirii conformității cu principiile generale în materie de protecție a datelor
cu caracter personal, fiecare întreprindere trebuie să implementeze protecția datelor în
activitățile desfășurate.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

 otificarea persoanelor vizate – vezi Anexa 1 la această Politică de
N
Confidențialitate
Consimțământul persoanei vizate – vezi Anexa 1 la această Politică de
Confidențialitate
Colectarea – Asociația va urmări să colecteze cât mai puține date cu caracter
personal. Dacă datele cu caracter personal sunt colectate prin intermediul unui
terț, responsabilul cu protecția datelor se va asigura că acestea sunt colectate în
conformitate cu prevederile legale.
Utilizarea, păstrarea și dispunerea – Scopurile, metodele și limitările în ceea ce
privește stocarea și durata de păstrare a datelor trebuie să fie conformă cu
informația conținută în Anexa 1 la această Politică de Confidențialitate. Asociația
are obligația de a păstra acuratețea, integritatea, confidențialitatea și relevanța
datelor cu caracter personal în conformitate cu scopul procesării acestora. De
asemenea, este necesar să se utilizeze mecanisme adecvate, întocmite în scopul
de a preveni furtul datelor, folosirea necorespunzătoare a acestora, precum și
breșele în sistemul de stocare al datelor cu caracter personal. Responsabilul cu
protecția datelor are sarcina de a duce la îndeplinire condițiile expuse în această
secțiune.
Divulgarea către terțe părți, ori de câte ori Asociația utilizează un furnizor sau
un partener de afaceri pentru a prelucra datele cu caracter personal în numele și
pe seama ei – responsabilul cu protecția datelor trebuie să se asigure că această
persoană împuternicită furnizează suficiente măsuri de securitate pentru a
proteja datele cu caracter personal împotriva oricărui risc. Asociația are obligația
de a introduce în contractul cu furnizorul sau partenerul de afaceri obligația
acestora din urmă de a furniza același nivel al protecției datelor cu caracter
personal. Persoana împuternicită este ținută să prelucreze datele cu caracter
personal numai în vederea îndeplinirii obligațiilor sale contractuale față de
Companie sau în conformitate cu instrucțiunile Companiei, și nu în alte scopuri.
Atunci când Asociația procesează date cu caracter personal împreună cu o terță
parte independentă, Asociația trebuie să prevadă explicit, în contract sau în orice
alt document care îi leagă din punct de vedere juridic, care sunt
responsabilitățile sale și ale terței părți.
Prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal – Înainte de a
transfera datele cu caracter personal în afara Spațiului Economic European
(SEE) este necesară adoptarea de măsuri de precauție adecvate, incluzând
semnarea unui acord de transfer de date, așa cum este cerut de către Uniunea
Europeană și, după caz, obținerea autorizației de la autoritatea națională de
protecție a datelor competentă. Entitatea care primește datele cu caracter
personal are obligația de a se conforma principiilor de prelucrare a acestora.

 repturile persoanei vizate – Atunci când acționează ca un operator,
D
responsabilul cu protecția datelor este obligat să ia orice măsuri adecvate pentru
a furniza persoanei vizate mecanismele necesare pentru ca aceasta să poată
accesa datele sale cu caracter personal și, de asemenea, trebuie să îi ofere
acesteia posibilitatea de a actualiza, modifica, șterge sau transmite datele sale cu
caracter personal, dacă acest lucru este corespunzător sau permis de lege.
4.8.
Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi, la
cerere, o copie după datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a
furnizat Companiei, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate
fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator în mod
gratuit. Responsabilul cu protecția datelor are obligația de a răspunde acestor
solicitări în termen de o lună. De asemenea, acesta trebuie să se asigure că aceste
cereri nu sunt excesive și nu afectează drepturile altor persoane.
4.9.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Persoana vizată are
dreptul de a obține din partea Companiei ștergerea datelor cu caracter personal
care o privesc, la cerere și fără întârzieri nejustificate. În cazul în care Asociația a
făcut publice datele cu caracter personal și este obligată să le șteargă, aceasta,
ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează
datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești
operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau
reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
5. P
 RELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CU BUNĂ-CREDINȚĂ
4.7.

Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să aibă loc doar atunci când aceasta este
autorizată în mod expres de către responsabilul cu prelucrarea datelor. Asociația va decide
dacă autorizează această prelucrare, pentru fiecare activitate în parte, în acord cu
evaluarea impactului asupra protecției datelor.
5.1.

Notificarea persoanei vizate

În momentul colectării datelor cu caracter personal sau înainte de a face acest lucru în
scopul oricărei activități de procesare a datelor, incluzând, dar nelimitându-se la vânzarea
de produse, servicii sau în scopuri publicitare, responsabilul cu prelucrarea datelor este
obligat să informeze persoana vizată despre următoarele: natura datelor cu caracter
personal colectate, scopul prelucrării acestora, metodele de prelucrare, drepturile
persoanei vizate în ceea ce privește datele sale cu caracter personal, perioada de stocare,
potențialele transferuri internaționale de date, dacă datele vor fi împărtășite către terțe
părți, precum și metodele de securitate prin care Asociația protejează confidențialitatea
datelor cu caracter personal. Aceste informații se regăsesc în Anexa 1 la această Politică de
Confidențialitate. Atunci când datele cu caracter personal sunt transmise către terțe părți,
responsabilul cu prelucrarea datelor se va asigura că persoanele vizate au fost notificate în
acest sens. Acolo unde datele cu caracter personal sunt transferate către un stat terț, Anexa
1 la Politica de Confidențialitate trebuie să prevadă acest lucru, precum și să stipuleze în
mod precis către ce stat și către ce entitate sunt transferate aceste date. În cazul în care
sunt colectate date cu caracter personal care sunt, prin natura lor, sensibile, responsabilul

cu prelucrarea datelor trebuie să se asigure că Anexa 1 la Politica de Confidențialitate
prevede scopul pentru care aceste date sunt colectate.
5.2.

Obținerea consimțământului

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, Asociația trebuie să fie în măsură
să demonstreze că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale
cu caracter personal. Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment
consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea
consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea
consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia. Atunci când este înaintată
o cerere în vederea corectării, modificării sau ștergerii datelor cu caracter personal,
responsabilul cu prelucrarea datelor se va asigura că răspunde acestor cereri într-un
termen rezonabil și fără întârzieri nejustificate. De asemenea, responsabilul cu prelucrarea
datelor va trebui să înregistreze aceste cereri și să păstreze o evidență a lor. Datele cu
caracter personal vor fi prelucrate doar în scopul pentru care acestea au fost colectate. În
cazul în care Asociația dorește să prelucreze datele cu caracter personal în alt scop, va
trebui să obțină consimțământul expres și neechivoc al persoanei vizate. Orice astfel de
cerere va trebui să specifice scopul principal pentru care datele cu caracter personal au fost
colectate, precum și noul scop sau scopurile adiționale. De asemenea, cererea va include și
motivul pentru schimbarea scopului prelucrării. Responsabilul cu prelucrarea datelor
trebuie să se conformeze celor statuate în prezentul paragraf. Atât în momentul de față, cât
și pentru viitor, responsabilul cu prelucrarea datelor se va asigura că metodele de colectare
a datelor cu caracter personal sunt în acord cu legile aplicabile, cu bunele practici și cu
standardele impuse în materie.

6.

ORGANIZARE ȘI RESPONSABILITĂȚI

Responsabilitatea asigurării unei prelucrări adecvate a datelor cu caracter personal este în
sarcina oricărei persoane care lucrează cu sau pentru Companie și are acces la datele cu
caracter personal prelucrate de aceasta. Principalele roluri în prelucrarea datelor cu
caracter personal sunt jucate de către următoarele funcții din cadrul Companiei:
∙

∙

 esponsabilul cu prelucrarea datelor are sarcina de a gestiona programul de
R
protecție a datelor cu caracter personal, precum și de a dezvolta și promova
politicile de protecție a datelor cu caracter personal
Juristul, împreună cu responsabilul cu prelucrarea datelor, monitorizează și
analizează legile și prevederile care reglementează domeniul datelor cu caracter
personal, iau măsuri în vederea conformării la acestea și asistă departamentele
organizației în vederea atingerii obiectivelor acestora în ceea ce privește datele cu
caracter personal

∙

∙

∙

∙

∙

7.

I T Managerul are sarcina de a asigura că toate sistemele, serviciile și echipamentele
folosite pentru stocarea datelor întrunesc standardele de securitate. De asemenea,
acesta verifică cu regularitate dacă sistemele hardware și software care asigură
securitatea funcționează în mod adecvat.
Directorul de Marketing are sarcina de a aproba orice declarație privind datele cu
caracter personal care este atașată comunicărilor precum cele prin e-mail sau
scrisori. De asemenea, acesta are sarcina de a răspunde oricăror cereri în legătură
cu protecția datelor cu caracter personal venite din partea jurnaliștilor sau a altor
reprezentanți media. Atunci când este necesar, Directorul de Marketing va colabora
cu responsabilul cu prelucrarea datelor pentru a se asigura că orice inițiativă de
marketing se supune principiilor de protecție a datelor cu caracter personal.
Directorul de Resurse Umane are sarcina de a îmbunătăți și completa viziunea
angajaților și responsabilitatea acestora în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal. De asemenea, Directorul de Resurse Umane trebuie să organizeze
sesiuni de învățare pe această temă pentru angajații care prelucrează date cu
caracter personal. În plus, Directorul de Resurse Umane trebuie să asigure protecția
completă a datelor cu caracter personal ale angajaților; acesta trebuie să se asigure
că datele cu caracter personal ale angajaților sunt prelucrate în acord cu necesitatea
și scopurile lucrative ale angajatorului.
Directorul Comercial are sarcina de a transmite responsabilitățile în ceea ce
privește protecția datelor cu caracter personal către furnizori și de a se asigura că
aceștia înțeleg nivelul protecției datelor aplicat. De asemenea, Directorul Comercial
are sarcina de a se asigura că și terțele părți cu care ar putea colabora furnizorii
întrunesc aceste standarde de protecție.
Departamentul de Achiziții trebuie să se asigure că Asociația își rezervă dreptul de
a-și verifica furnizorii.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE COMPETENTĂ

Sediul principal al Companiei se află pe teritoriul României. Ca atare, Asociația, fie că
acționează în calitate de operator sau de persoană împuternicită de către operator, se va
supune Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu
sediul în București, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal
010336.
E-mail: romaniaanspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211 +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

ANEXA 1 LA POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
1.

CINE SUNTEM?

ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET este o companie română, cu
sediul social în Strada Pastorului nr.1, et.2, ap.9, sector 2, București.
2.

CE AVEM NEVOIE?

Politica noastră de Confidențialitate guvernează prelucrarea și stocarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal. ASOCIAȚIA ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU
HARET este operator de date cu caracter personal, pe care dumneavoastră (persoana
vizată) ni le furnizați. Noi colectăm următoarele date cu caracter personal:
-

3.

Prenume, Nume
Adresa de email
Telefon
Vârsta
Status social : elev / student / angajat / liber întreprinzător
Instituție de învățământ:
An de studiu
Orașul de studiu
Data nașterii
Experiența în domeniu/pasiuni
Echipă(am,vreau, nu vreau)
Idei de proiecte
Username
Parola
Acord/dezacord pentru a primi informații de la noi și parteneri
Acord pentru a termeni și condiții
DE CE AVEM NEVOIE DE ACESTE DATE?

Avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă asigura
participarea la hackathon , fie în calitate de participant, fie în calitate de mentor. Avem
nevoie de fotografii și video-uri pentru a transmite publicului care este ambianța
evenimentului nostru. Dacă doriți să eliminăm pozele cu dumneavoastră din baza noastră
de date, vă rugăm să ne trimiteți o cerere scrisă în care să indicați poza din albumul de
Facebook și/sau Instagram la adresa ute-contact@robosapiens.ro.
4.

CE FACEM CU ACESTE DATE?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către ASOCIAȚIA
ADOLESCENT CREATIV DIN SPIRU HARET, în scopul comunicării informațiilor solicitate

de către participanți. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră se face pe serverele
organizatorului, localizate în România.
5.

PENTRU CÂT TIMP VĂ VOM PĂSTRA DATELE?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în scop financiar, pentru o
perioadă de 10 ani, termen impus de legislația română în vigoare. Fotografiile și videourile
de la evenimente vor fi stocate în cronologia contului nostru de Facebook și/sau Instagram.
6.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În cazul în care considerați că orice date cu caracter personal pe care le deținem despre
dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul de a cere să vedeți aceste date,
să le modificați, sau puteți chiar cere ștergerea lor. Vă rugăm să ne contactați la adresa de
e-mail: ute-contact@robosapiens.ro

