
Acord privind protecția datelor personale

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date (în continuare „Acordul”) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin
intermediul acestui Acord se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul
Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Organizația studențească „Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică” (SiSC), denumit în continuare organizator, având cod de identificare
fiscală 8905986, reprezentat prin Simona Popescu, în calitate de președinte, se aliniază
prevederilor Acordului și vă informează cu privire la următoarele aspecte:

În calitatea sa de organizator, Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică,
Statistică și Informatică Economică, vă informează cu privire la prelucrarea următoarelor
categorii de date cu caracter personal:
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele furnizate prin intermediul
formularului de înscriere care vor fi stocate în baza noastră de date. Acestea se referă la: nume și
prenume, adresa de email, numărul de telefon, nivelul de studii.

1. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Prelucrăm datele personale pentru promovarea proiectului „Academia SpEranței” și pentru
confirmarea participării la competițiile la care o persoană s-a înscris.
Datele preluate sunt următoarele: nume și prenume, adresa de email, numărul de telefon, nivelul
de studii.

2. Temeiul prelucrării

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele dumneavoastră personale este, în primul
rând, consimțământul dumneavoastră acordat cu prilejul desfășurării proiectului „Academia
SpEranței”.

3. Destinatarii datelor prelucrate

Datele sunt folosite în cadrul activității interne a organizatorului, privind proiectul „Academia
SpEranței”.



4. Durata stocării

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate din momentul înscrierii și până la atingerea
scopului pentru care au fost colectate.
Datele dumneavoastră nu vor putea fi folosite în alte scopuri și nici nu vor putea face
obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

5. Colectarea datelor

Datele vor fi colectate prin intermediul formularului, folosind câmpurile completate de către
participanți, cu informațiile regăsite la punctul 1.

6. Securitatea datelor personale

SiSC va asigura securitatea prelucrării datelor dvs. începând cu momentul conceperii acestora
prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

De asemenea, SiSC vă va informa, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care o eventuală
încălcare a securității datelor este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și
libertățile dvs., cu excepția cazurilor indicate în art. 34 din Regulament.

Vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi:
- dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră, în mod gratuit: puteți solicita să vi se
comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc
prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se
preconizează că vor fi stocate;

- dreptul de a solicita, în mod gratuit, rectificarea datelor: în situația în care există erori cu
privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în
care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui
destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește
imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

- dreptul de a solicita, în mod gratuit, restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a
solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea
datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea acestora; dacă prelucrarea este
ilegală, iar dvs vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb
restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în



scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile
legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs;

- dreptul de a solicita, în mod gratuit, ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor
prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate;

- dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a obține date personale prelucrate într-un
mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat în scopul de a transmite aceste
date altui operator, fără obstacole din partea operatorului, în cazurile prevăzute de art. 20 din
Regulament;

- dreptul de a fi notificat în legătură cu rectificarea, ștergerea sau restricționarea
prelucrării datelor cu caracter personal: Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au
fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter
personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17
alineatul (1) și articolul 18, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau
presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la
destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate, în mod gratuit, printr-o cerere adresată organizatorului, la
adresa office@sisc.ro . De asemenea, dacă aveți nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de
protecția datelor personale, puteți transmite o cerere la adresa office@sisc.ro.
În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu
o plângere autorității de supervizare, ale cărei date de contact sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

mailto:springit@sisc.com

