
 

Politică de confidențialitate 

 

 

Asociația OvidiuRo, cu sediul social în str. Ioniță Sandu Sturdza nr. 77 B, 

Bacău, organizație non-guvernamentală, non-profit, înfiinţată şi funcţionând în 

conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor, sub nr. 18 A/28.04.2108, CIF 16405035 numită in continuare 

(“Operatorul“) este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de 

evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 22901.  

 

Operatorul se obligă să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal: 

 

 (1) ale beneficiarilor și a potențialilor beneficiari (profesori, reprezentanți ai 

autorităților publice, părinți și copii) ai proiectelor implementate de Operator; 

 (2) pentru posturile din cadrul organizației sau pentru posturi de voluntariat; 

(3) donatorilor persoane fizice ce efectuează donații online sau offline; 

 (4) persoanelor care doresc să primească informări despre activitățile 

organizației.  

 

În măsura în care acestor persoane li se va solicita furnizarea oricărei 

informaţii privind datele proprii cu caracter personal, aceștia o vor face în mod 

voluntar. 

 

Ori de câte ori se vor colecta date cu caracter personal de către Operator, 

scopul colectării îl constituie una dintre situațiile de mai jos: 

- comunicarea constantă cu profesorii de  învătământ  preșcolar  la nivel 

național cu scopul de a beneficia de proiectele Operatorului; 

- susținerea în diverse forme ( tichet social, bani, produse materiale) a 

beneficiarior și a potențialilor beneficiari; 

-  comunicarea constantă cu reprezentați ai autorităților locale în scopul 

informării cu privire la proiectele Operatorului; 

- în scopul primirii donațiilor online și offline și statistici cu privire la 

utilizarea site-ului web al Operatorului; 

- informarea cu privire la proiectele Operatorului; 

- evaluarea, în vederea recrutării pentru posturile din organizație sau de 

voluntariat în organizație; 

 

Operatorul va lua toate măsurile necesare protejării  informaţiilor si datelor cu 

caracter personal furnizate în mod voluntar de către utilizatori şi nu va 

comunica respectivele informaţii niciunei alte entităţi, persoană fizică sau 



juridică, decât în situaţiilor în care dezvăluirea este permisă/impusă de către 

legislaţia aplicabilă. 

Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice mentionate la pct. (1) – (4) 

mai sus care pot fi colectate și prelucrate de către Operator sunt următoarele: 

 

Pentru persoanele de la lit. (1) de mai sus: 

• nume și prenume; 

• seria și număr CI; 

• adresa de e-mail; 

• număr de telefon; 

• loc de muncă; 

• funcția; 

• adresa fizică a instituției unde lucrează 

 

Pentru persoanele de la pct. (2) de mai sus: 

• nume și prenume; 

• telefon; 

• adresa de e-mail. 

 

Pentru persoanele de la pct. (3) de mai sus: 

• nume și prenume; 

• date de identificare bancară; 

• adresa de e-mail; 

• număr de telefon. 

 

Pentru persoanele de la pct. (4) de mai sus: 

• nume si prenume; 

• adresa de e-mail. 

 

Operatorul aduce la cunoştinţă fiecărui utilizator – persoana fizică, ale cărui 

date cu caracter personal sunt prelucrate, că, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 677/2001, beneficiază de următoarele drepturi: 

 

1) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de 

prelucrare efectuate de către Asociaţia OvidiuRo, conform celor descrise în 

prezentul document;  

2) dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea 

Asociaţia OvidiuRo cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, 

precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care 

sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau 

categoriile de destinatari ai datelor, etc; 



3) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri 

justificate, de către AsociaţiaOvidiuRo a datelor cu caracter personal inexacte/ 

nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;  

4) rectificarea / completarea 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; 

5) dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi 

uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:  

a) acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate sau prelucrate; 

b) în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic 

pentru prelucrare;  

c) în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive 

legitime care să prevaleze;  

d)  în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

e)  în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea 

unei obligații legale; 

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii 

ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern 

sub incidenta căruia se află operatorul. 

 

Datele cu caracter personal furnizate catre Asociatia OvidiuRo pot fi 

transferate in afara Romaniei, dar doar, către state din Uniunea Europeană. 

Prin accesarea/utilizarea/continuarea accesării/utilizării acestei platforme și 

prin solicitările pe care le faceți către Operator prin intermediul platformei 

web (inclusiv prin corespondența prin e-mail, Facebook), confirmați că sunteți 

de acord cu prezenta politică de confidențialitate. 

 

Utilizatorii persoane fizice ale căror date cu caracter personal sunt colectate de 

către Operator au posibilitatea de a se opune, în orice moment, din motive 

întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, prelucrării respectivelor 

date de către Operator.  

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu 

caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate 

mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@ovid.ro. 

Această politică de confidențialitate poate fi modificată oricând de către 

Operator. Vă rugăm să verificați periodic această secțiune pentru a fi 

informat(ă) despre orice modificări. 
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