DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/ Subsemnata_________________________________________________, domiciliat/ă
în__________________________________, telefon____________________ născut/ă la data
de_________________în localitatea
_______________________________________________________________________,
buletin de identitate seria _____________ nr_____________, emis la data de
_________________________, de către_______________________________________ Declar prin prezenta că
sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Asociația ”SPERANȚA
CASIANEI” în cadrul procesului de adeziune rezultate din prezenta declaraţie, actele/copiile actelor depuse pentru
înscrierea în ASOCIAȚIA ”SPERANȚA CASIANEI”..
Am fost informat despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la informare,
dreptul la acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, dreptul de acces la justiţie, reglementate de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133
din 08.07.2011.
Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi
solicitate de către ASOCIAȚIA ”SPERANȚA CASIANEI”– determină imposibilitatea înscrierii în ASOCIAȚIA
”SPERANȚA CASIANEI”. Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări
(schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris Asociația ”SPERANȚA CASIANEI”, în
timp util.

Data:
Semnătura,
POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI
CONFIDENȚIALITATEA ACESTORA
Siguranța datelor tale personale este foarte importantă pentru asociația noastră!
Te informăm că respectăm Regulamentul UE pentru Protecția Datelor și îți confirmăm că datele tale sunt în
siguranță la ASOCIAȚIA ”SPERANȚA CASIANEI”
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de ASOCIAȚIA ”SPERANȚA CASIANEI”, organizație
nonguvernamentală, non-profit care este dedicată sprijinirii persoanelor cu dizabilități, bătrâni și copii supradotați,
cu adresa Str. Panduri, nr. 42, bl. 300, loc. Urziceni, jud. Ialomița, înregistrată în Registrul entităților/unităților de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale sub nr. 400133/29.12.2020.
ASOCIAȚIA ”SPERANȚA CASIANEI” își ia angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la nivel național și
european.

DATELE CARE VOR FI PRELUCRATE
Vom prelucra următoarele categorii de date personale:
• date de identificare precum nume, adresă, cod numeric personal;
Pentru ASOCIAȚIA ”SPERANȚA CASIANEI” este important să:

1. îți spunem scopul pentru care sunt utilizate datele tale;
2. îți cerem acordul oricând legea cere acest lucru;
3. știi cât timp vom păstra datele tale cu caracter personal în sistem;
SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele personale ale susținătorilor ASOCIAȚIEI ”SPERANȚA CASIANEI” (donatori, participanți la evenimente Motivation
etc.), cum ar fi nume, prenume, adresă de email și telefon vor fi prelucrate în vederea informării acestora despre activitățile și
acțiunile întreprinse de asociație, prin trimiterea de buletine informative, invitații și mesaje personalizate. Și în aceste cazuri vă
vom solicita anterior consimțământul, iar acesta va putea fi retras oricând, ulterior.
Datele de contact (adresă de email, număr de telefon) vor fi șterse în termen de maximum 30 de zile de la data la care relațiile
contractuale s-au încheiat sau de la data retragerii consimțământului.
Orice alte date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât este necesar realizarea scopului
pentru care au fost colectate și vor fi șterse din evidențele noastre în maximum 30 de zile de la îndeplinirea acestui scop sau de la
retragerea consimțământului, dacă este cazul.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚE PĂRȚI
DREPTURILE SUSȚINĂTORILOR
În vederea respectării drepturilor dumneavoastră, vă informăm care sunt acestea și cum pot fi ele exercitate:
• dreptul de a solicita asociației accesul la propriile date, rectificarea sau ștergerea acestora, precum și restricționarea prelucrării
sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor
• dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, în ceea ce privește datele prelucrate pe baza consimțământului, fără a afecta
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia
• dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
În vederea respectării acestor drepturi, precum și pentru orice solicitare legate de informații, de accesul la date, de rectificare sau
ștergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din următoarele variante: o adresă scrisă, înaintată către asociație, trimisă la
adresa sediului social sau o cerere trimisă prin email către Responsabilul cu prelucrarea datelor.
Asociația va răspunde în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricărei solicitări venite din partea unei persoane
vizate.
Pentru orice nelămurire, solicitare sau reclamație referitoare la colectarea și folosirea datelor cu caracter personal, orice
beneficiar, reprezentant legal al unui beneficiar ori orice altă persoană vizată se poate adresa Responsabilului cu protecția datelor,
printr-un email, la adresa sf.casian@yahoo.com

