
 

 

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal 
 

 
Respectăm dreptul decizional aparținând persoanelor fizice cu privire la colectarea și 

prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului UE nr. 679/2016, aplicabil începând cu data de 25 Mai 2018. 

 

Pentru corecta dumneavoastră informare și exercitare a drepturilor privind datele cu 

caracter personal, vă rugăm să alocați câteva minute pentru analiza următoarelor 

mențiuni: 

 

Fundatia CeRe: Centrul de Resurse pentru Participare Publică, persoană juridică de 

drept român, cu sediul social în Bucuresti, Str. Petru Maior nr. 9, Sector 1, cod poştal 

011261, înregistrată fiscal sub numărul 18667750, având ca adresă de e-mail 

oana@cere.ong. („Operator”). 

 

(1) Operatorul care colectează și prelucrează date cu caracter personal este Fundatia 

CeRe: Centrul de Resurse pentru Participare Publică, (denumită în continuare 

„Operator”), persoană juridică de drept român cu sediul social în Bucuresti, Str. Petru 

Maior nr. 9, Sector 1, cod poştal 011261, înregistrată fiscal sub numărul 18667750, 

având ca adresă de e-mail oana@cere.ong. 
 
(2) Operatorul gestionează website-ul https://mav.stareademocratiei.ro/ (denumit 

în continuare „Website”). Orice aspecte referitoare la Website sunt și vor rămâne, până 

la modificări semnalate în prealabil, în gestiunea Operatorului sau a persoanelor fizice 

ori juridice expres împuternicite de acesta. 

 

(3) Operatorul va colecta și va prelucra, după caz și în funcție de particularități, 

următoarele categorii de date cu caracter personal comunicate voluntar de persoanele 

fizice: 

(a) numele și prenumele; 

(b)  adresa de corespondență electronică. 

Sus-menționatele date cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate ca urmare a 

înscrierii lor voluntare de către persoanele fizice vizate, astfel: 

(a) prin accesarea formularului special conceput și disponibil pe Website; 

(b) prin inițierea unei corespondențe electronice folosind adresele puse la dispoziție în 

acest sens pe Website; 

(c) prin accesarea conturilor social-media indicate pe Website. 

Persoana care înscrie datele cu caracter personal în oricare dintre modalitățile detaliate 

mai sus își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor și pentru utilizarea lor 

în calitate de titular sau de împuternicit al titularului, după caz.  

Datele cu caracter tehnic (precum pagina de internet de pe care accesați Platforma, 

adresa IP, data și ora accesului, solicitările și accesările, codul de răspuns „http”, 

cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare și sistemul de 

operare folosit de dumneavoastră) vor fi colectate ca urmare a procesului uzual de 

comunicare informatică. 

 
(4) Scopurile colectării și prelucrării datelor vizează, după caz, desfășurarea activităților 

specifice domeniului de activitate, exercitarea drepturilor sau a intereselor legitime, 

precum și activitățile circumscrise organizării interne, conform dispozițiilor art. 6 din 

https://mav.stareademocratiei.ro/


 

 

Regulamentul UE nr. 679/2016 și altor norme din dreptul intern obiectiv. Scopurile 

colectării și prelucrării datelor vor fi menționate în mod expres pe Website. 

 
(5) Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate, în esență, prin sisteme și 

platforme informatice. 

 
(6) Destinatarul datelor cu caracter personal este Operatorul. Nicio transmitere a datelor 

cu caracter personal către terțe persoane - cu excepția obligațiilor legale - nu va fi 

efectuată fără ca Operatorul să solicite și să obțină acordul prealabil al persoanelor 

vizate.   

 
(7) Datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea activităților 

întreprinse de Operator, furnizarea lor constituind decizia exclusivă a persoanelor 

vizate. 

 
(8) Cu privire la datele colectate și prelucrate nu este incident un proces de creare a 

profilurilor. Orice decizie în sensul instituirii unui proces de creare a profilurilor 

urmează a fi condiționată de exprimarea consimțământului explicit. 

 
(9) Intervalul de timp în care datele vor fi stocate este durata necesară pentru 

desfășurarea activităților întreprinse de Operator, precum și pentru îndeplinirea 

obligațiilor sale legale. 

 
(10) Operatorul recunoaște și garantează, între altele, principalele drepturi aplicabile în 

privința colectării și prelucrării datelor cu caracter personal, precum: 

✓ dreptul la informare; 

✓ dreptul de retragere a consimțământului; 

✓ dreptul de acces/rectificare/actualizare a datelor; 

✓ dreptul la ștergerea datelor; 

✓ dreptul la restricționarea prelucrării; 

✓ dreptul de opoziție; 

✓ dreptul la portabilitatea datelor; 

✓ dreptul de acces la intervenția umană, de exprimare a punctului de vedere și de 

contestare a deciziei bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea 

de profiluri; 

✓ dreptul de a formula plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei date complete de contact pot 

fi găsite la adresa web www.dataprotection.ro 
Drepturile sus-menționate și orice alte drepturi sau interese legitime circumscrise 

protecției datelor cu caracter personal pot fi exercitate prin simpla formulare a unei 

cereri comunicate Operatorului la adresa de e-mail oana@cere.ong. 
 
 
 


