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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Declaratia de confidentialitate a AIIR (inclusiv a filialelor AIIR) privind prelucrarea si protectia datelor dumneavoastra cu 

caracter personal 

1. Introducere 

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018 se aplica Regulamentul 
2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice in cadrul Uniunii Europene si a Spatiului Economic European în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile europene, organisme, birouri si agentii, si libera 
circulație a acestor date (denumit "GDPR").  
 
Această declaratie de confidentialitate explica motivul pentru care se prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, modul 
in care sunt colectate, responsabilitatea asupra datelor furnizate, cum sunt ele folosite si care sunt drepturile dvs. - in 
calitate de persoana vizata - conferite de legislatia cu privire la protectia datelor cu caracter personal. 
 
Se specifica detalii privind responsabilitatea operatorului de date asupra caruia va puteti exercita drepturile. 
 

2. De ce si cum prelucram datele dvs cu caracter personal 

Asociatia AIIR colecteaza, prelucreaza si se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor exclusiv pe baza optiunii dvs. - 

exprimata in prealabil prin completarea formularului de contact sau a altor formulare de pe site, prin crearea unui cont 

pe site, prin inscrierea in baza de date a asociatiei pentru a primi informari - in scopul efectuarii de comunicate si 

transmiterii de informatii prin utilizarea mijloacelor de comunicare precum corespondenta electronica. 

Comunicat reprezinta orice informatie schimbata sau transmisa catre un numar determinat de participanti, prin 

intermediul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului. 

Pe baza acestor prelucrari se pot lua decizii coerente si corecte privind managementul asociatiei. Alte scopuri pot fi 

educationale, de cercetare (in special pentru a va contacta si pentru a procesa raspunsurile dvs), pentru a analiza 

utilizarea de catre dvs a site-ului asociatiei, pentru a promova actiunile asociatiei.  

In cazul in care v-ati dat acordul pentru colectarea si prelucrarea unor date cu caracter personal, aveti dreptul ca ulterior 

sa solicitati excluderea din baza de date a acestor informatii, in conditiile precizate. 

Datele dvs. cu caracter personal nu vor face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata atunci cand 
decizia respectiva produce efecte juridice cu privire la dvs. sau va afecteaza in alt mod similar si intr-o masura 
semnificativa. 
 
Responsabilul cu protecția datelor dvs. personale poate fi contactat folosind adresa de email office@aiiro.ro. 
 
3. Care sunt acele date cu caracter personal pe care le colectam in scopul prelucrarii 

Pentru a efectua aceste operatii de prelucrare, operatorul de date (asociatia) poate colecta urmatoarele date: 

- Numele si prenumele respondentului 

- Seria si Nr. cartii de identitate 

- Adresa de domiciliu 

- Locul de munca (afiliere companie si functie) si datele companiei (adresa email, telefon) 

- Categoriile pe care le reprezinta (cetateni, industrie, mediul academic, autoritati publice etc) 

- Background-ul educational si profesional (experienta tehnica) 

- Tara de resedinta  

- Adresa de email 

- Telefonul 

Pot fi solicitate si alte date suplimentare considerate utile de catre reprezentantii AIIR si acceptate individual de membri.  

 

4. Cat timp sunt pastrate datele dvs. cu caracter personal 

Asociatia pastreaza datele dvs. cu caracter personal doar atat cat este necesar in ceea ce priveste scopul sau scopurile 

acestei prelucrari de date, respectand legislatia in vigoare si tinand cont de interesele asociatiei: (I) pe toata perioada 

exercitarii calitatii de membru, (II) ulterior incetarii calitatii de membru pe o durata suplimentara de maxim 3 ani,  

(III) ulterior expirarii perioadei suplimentare de 3 ani, in cazul in care pastrarea datelor personale colectate este necesara 

in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, insa fara a depasi durata maxima prevazuta de aceasta.  
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5. Cum protejam si asiguram datele dvs. cu caracter personal 

 

Toate datele inregistrate in format electronic (email-uri, documente) sunt pastrate pe computerele asociatiei. Toate 

operatiile de prelucrare sunt efectuate prin respectarea regulamentelor privind securitatea sistemelor de comunicatii 

si informatii. 

Pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, asociatia a pus in aplicare un numar de masuri de ordin tehnic si 

organizatoric. 

Masurile de ordin tehnic includ actiuni corespunzatoare pentru a aborda securitatea online, riscul de pierdere a datelor, 

alterarea datelor sau accesul neautorizat, luand in considerare riscul aparut prin prelucrare si natura datelor personale 

care sunt prelucrate. 

Masurile organizatorice includ accesul restrictionat la datele cu caracter personal si anume doar a persoanelor 

autorizate cu o nevoie justificata (legitima) de a sti scopul acestei operatii de prelucrare.   

 

6. Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal  

 

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este asigurat de personalul responsabil cu realizarea acestei operatii de 

prelucrare si de personalul autorizat in conformitate cu principiul “necesitatea cunoasterii”. Acest personal respecta 

statutul si, daca este necesar, respecta acorduri suplimentare de confidentialitate. Terte parti, precum serviciile web, 

pot fi implicate pentru a colecta si prelucra date printr-un serviciu online.  

 

7. Care sunt drepturile dvs. si cum le puteti exercita? 

In calitate de persoana vizata, aveti drepturi specifice conferite de legislatia cu privire la protectia datelor cu caracter 

personal, in particular:  

a. dreptul de acces  

Puteti sa ne cereti: 
• sa confirmam daca va prelucram datele cu caracter personal; 
• sa va punem la dispozitie o copie a acestor date; 
• sa va oferim alte informatii despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, 

cui i le dezvaluim, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, cat timp le pastram, ce drepturi aveti, cum puteti 

face o plangere, de unde am obtinut datele dvs., in masura in care informatiile nu v-au fost deja furnizate.  

 

b. dreptul de rectificare 

 

• Ne puteti cere sa rectificam datele cu caracter personal inexacte. Este posibil sa incercam sa verificam exactitatea 

datelor inainte de rectificarea acestora. 

 

c. dreptul de stergere a datelor  

Ne puteti cere sa va stergem datele cu caracter personal doar in cazul in care: 
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; 
• dati curs unui drept legal de a va opune; 
• acestea au fost prelucrate ilegal;  
• ne revine o obligatie legala in acest sens. 
 
Nu avem obligatia de a ne conforma solicitarii dvs. de stergere a datelor dvs. cu caracter personal in cazul in care 
prelucrarea datelor este necesara: 
• pentru respectarea unei obligatii legale; 
• pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 
Exista posibilitatea existentei altor circumstante in care nu suntem obligati sa respectam solicitarea dvs. de stergere a 

datelor, desi cele doua mentionate mai sus sunt cele mai probabile circumstante in care v-am putea refuza aceasta 

solicitare.  

 

d. dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor dvs.  

Ne puteti cere sa restrictionam prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal doar in cazul in care: 
• acuratetea lor este contestata (a se vedea sectiunea de rectificare), pentru a ne permite sa le verificam;  
• prelucrarea este ilegala, dar nu doriti ca datele sa fie sterse;  
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• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveti nevoie de ele pentru a 
constata, a exercita sau a apara un drept in instanta; 
• v-ati exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea daca drepturile noastre prevaleaza este in desfasurare. 
 
Putem continua sa folosim datele dvs. cu caracter personal in urma unei solicitari de restrictionare, in cazul in care: 
• avem consimtamantul dvs.; 
• pentru a constata, exercita sau asigura apararea unui drept in instanta; 
• pentru a proteja drepturile asociatiei sau ale altei persoane fizice sau juridice. 

 

e. dreptul de portabilitate a datelor dvs.  

 

Dupa caz, ne puteti cere sa va furnizam datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si 

care poate fi citit automat sau puteti solicita ca acesta sa fie “portat” direct catre un alt operator de date. 

 

f. dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs.  

Va puteti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor dvs. cu 
caracter personal in temeiul interesului nostru legitim, in cazul in care considerati ca drepturile si libertatile dvs. 
fundamentale prevaleaza fata de acest interes. De asemenea, va puteti opune oricand prelucrarii datelor dvs. in scop 
de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fara a invoca vreun motiv, caz in care vom inceta in cel mai scurt timp 
posibil aceasta prelucrare. 
 
g.  luarea de decizii privind prelucrari automate 

Puteti cere sa nu faceti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dar doar atunci cand decizia 
respectiva: 
• produce efecte juridice cu privire la dvs.; 
• va afecteaza in alt mod similar si intr-o masura semnificativa. 
 
Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia la care s-a ajuns in urma luarii automate a deciziilor: 
• ne este necesara pentru a incheia sau a derula un contract cu dvs.; 
• este autorizata prin lege si exista garantii adecvate pentru drepturile si libertatile dvs.; 
• se bazeaza pe consimtamantul dvs. explicit. 

h. dreptul de a va opune comunicarilor nesolicitate   

Asociatia nu va trimite comunicari nesolicitate decat daca v-ati exprimat consimtamantul in prealabil. Retragerea nu va 

afecta legalitatea prelucrarii efectuate inainte de a va retrage consimtamantul. 

i. dreptul de a depune o plangere   

 

• va puteti exercita drepturile contactand operatorul de date sau superiorul acestuia. Daca este necesar, puteti depune 

o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); 

• aveti dreptul de a va adresa justitiei. 

 

Ati consimtit sa furnizati datele dvs personale pentru operatiunea actuala de prelucrare.  

Va puteti exercita drepturile enumerate mai sus oricand, pentru una sau alte operatiuni de prelucrare. Va rugam sa ne 

transmiteti descrierea (adica referintele inregistrarii).  De asemenea, va puteti exercita aceste drepturi prin depunerea 

unei cereri scrise, datata si semnata la adresa asociatiei (A.I.I.R., Bd. Pache Protopopescu nr.66, Bucuresti, sectorul 2, 

021414) sau prin completarea unui formular online aflat la adresa www.aiiro.ro. 

8. Contact 

Pentru a va exercita drepturile sau daca aveti comentarii, intrebari sau preocupari sau daca doriti sa depuneti o 

reclamatie cu privire la colectarea si utilizarea datelor dvs cu caracter personal, va rugam sa contactati asociatia la adresa 

de email office@aiiro.ro sau la adresa postala A.I.I.R., Bd. Pache Protopopescu nr. 66, Bucuresti, sectorul 2, 021414, sau 

la nr tel 0212524295. 
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