
 
 

 

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru 

participanții la evenimentele organizate de Fundația Rațiu pentru 

Democrație (proiect: Rațiu Forum) 

 

Stimați participanți la atelierului cu prezență fizică Dialogurile Rațiu pentru Democrație 2022  

organizat de Fundația Rațiu pentru Democrație în cadrul proiectului Rațiu Forum pe 4 și 5 iunie 

2022, 

 

Conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor - "GDPR"), atunci cand prelucrează date, un 

operator este obligat să ofere persoanei vizate mai multe informații. Această obligație este 

detaliată în articolul 13 . 

Mai mult decât atât, Fundația Rațiu pentru Democrație se bazează atunci când prelucrează datele 

dumneavoastră pe următoarele principii ale prelucrării datelor cu caracter personal: 

1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare. 

2. Datele cu caracter personal sunt colectate de noi în scopuri bine determinate, explicite și 

legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri. 

3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul 

în care sunt colectate și ulterior prelucrate. 

4. Datele cu caracter personal nu se stochează  pentru o perioadă mai lungă decât este necesar 

pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate. 

5. Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter 

personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, 

accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la 

ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului 

pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate. 

 

1. Cine suntem noi? 

Operatorul de date este Fundația Rațiu pentru Democrație, persoană juridică, cu sediul în Turda, 

Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, jud. Cluj, identificată cu CIF 17079654.  

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo@ratiuforum.com sau la 

numărul de telefon 0744.366.663 sau prin scrisoare trimisă la adresa sediului nostru: Turda, Piața 1 

Decembrie 1918, nr.1, jud. Cluj. 

 

2. Ce date cu caracter personal prelucrăm, care sunt scopurile și temeiurile legale ale prelucrării? 

Date cu caracter 
personal 

Scopul prelucrării Temeiul juridic al 
prelucrării 

Interes legitim al 
operatorului sau 



 
 

 

al unui terț 

Datele cu caracter 
personal includ 
elemente de identificare 
de tipul nume şi 
prenume, adresă de e-
mail 

înscrierea și participarea 
dumneavoastră la 
evenimentul organizat 
de fundatia noastra. 

Articolul 6, alineat 1, 
litera f (f) 
prelucrarea este 
necesară în scopul 
intereselor legitime 
urmărite de 
operator sau de o 
parte terță, cu 
excepția cazului în 
care prevalează 
interesele sau 
drepturile și 
libertățile 
fundamentale ale 
persoanei vizate, 
care necesită 
protejarea datelor 
cu caracter 
personal, în special 
atunci când 
persoana vizată este 
un copil 

Organizarea 
evenimentelor 
offline Ratiu 
Dialogues on 
Democracy 2022, 
de către Fundația 
Rațiu pentru 
Democrație în 
cadrul proiectului 
Rațiu Forum 

Imaginea si, daca este 
cazul, vocea 
dumneavoastra 

Pentru a transmite pe 
retelele de socializare 
evenimentul nostru. 
 
ATENTIE 
In cazul in care nu doriti 
ca imaginea 
dumneavoastra pe care 
fotografii sau camerele 
de inregistrare le poate 
prelucra sau transmite 
live, va rugam sa va 
adresati colegelor 
noastre pentru a primi 
un element distinct care 
va atentiona colegii 
nostri si nu veti fi 
inregistrat sau 
fotografiat. 
 

Articolul 6, alineat 1, 
litera f (f) 
prelucrarea este 
necesară în scopul 
intereselor legitime 
urmărite de 
operator sau de o 
parte terță, cu 
excepția cazului în 
care prevalează 
interesele sau 
drepturile și 
libertățile 
fundamentale ale 
persoanei vizate, 
care necesită 
protejarea datelor 
cu caracter 
personal, în special 
atunci când 
persoana vizată este 
un copil  

Interesul legitim al 
fundatiei noastre 
de a promova 
diferitele 
evenimente pe 
care le organizează 

 

3. Cine sunt destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal? 



 
 

 

3.1 Informațiile dvs. pot fi împărtășite cu companii terțe ce au statut de furnizor al Fundației Rațiu 

pentru Democrație. Pentru webinar s folosim platforma Zoom. Zoom declară ca respecta cerintele de 

conformitate cu GDPR (https://explore.zoom.us/en/gdpr/). 

3.2 De asemenea folosim aplicația EVENTBRITE pentru managementul înscrierilor online. Dacă nu 

doriți să accesați platforma EVENTBRITE, vă rugăm să ne trimiteți datele necesare înscrierii la 

eveniment  pe adresa de email office@ratiucenter.com 

3.3 Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească 

anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru. Putem, de exemplu, să 

furnizăm, date cu caracter personal către curieri, agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea 

bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe 

care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, 

în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră. 

3.4 Organismele publice 

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut 

de lege. De exemplu, Fundația Rațiu va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, 

organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot 

include astfel de autorități şi din afara țării de reședință. 

. 

4. Transferul internațional de date 

În anumite situații exista posibilitatea ca datele dumneavoastra personale să fie transferate către 

autorități sau instituții din Marea Britanie. Dorim să vă informăm că de la 1 iulie 2021 comunicările 

de date cu caracter personal vor putea continua către Regatul Unit ca şi cum ar fi transferuri intra-

UE, fără a fi nevoie de autorizații sau garanții suplimentare. 

Comisia Europeană a adoptat o decizie de adecvare în baza Regulamentului General privind 

Protecția Datelor (GDPR) prin care dă undă verde continuării transferului de date cu caracter 

personal către Regatul Unit în ciuda Brexitului. 

 

5. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal nu depășește 6 luni de la 

evenimentul la care participați. 

 

6. Drepturile dvs. legale 

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le 

colectăm de la dvs. Fundația Rațiu pentru Democrație vă respectă drepturile individuale și se 

ocupă de interesele dumneavoastră în mod corespunzător. 

Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le 

deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter 

personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt 

colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la 

noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.  

Dreptul de retragere a consimțământului: Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal, în orice moment. 

Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă 

privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate 

continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza 

celor mai recente informații disponibile pentru noi. 

https://explore.zoom.us/en/gdpr/


 
 

 

Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, 

dacă: 

-contestați corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să 

verificăm exactitatea, 

-prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor 

cu caracter personal, 

-nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitați pentru constatarea, 

exercitarea sau apărarea unui drept, sau 

-vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate față 

de ale dvs. 

 

Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, 

acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs 

sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiți un exemplar cu 

datele dvs. cu caracter personal, puteți solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, 

specificat de dvs. 

 

Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care: 

-datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate 

sau sunt prelucrate în alt mod; 

-aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) 

și să vă executați acest drept de obiecție la prelucrare; 

-datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; 

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară, 

-în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi; 

-în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor; 

-pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. 

Dreptul de opoziție: Ați putea obiecta – în orice moment – la prelucrarea datelor cu caracter 

personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe 

consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În 

acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive 

întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept. Dacă vă opuneți prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea 

datelor cu caracter personal sau restricția prelucrării acestora de către noi. 

Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind 

confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor 

în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare. 

 

7. Măsuri de securitate a datelor personale prelucrate 

7.1.  Prezentul document stabilește măsuri tehnice şi organizatorice implementate de Fundației 

Rațiu pentru Democrație, pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la confidențialitatea și 

securitatea prelucrărilor efectuate în cadrul activității sale. 



 
 

 

3.2.  Fundației Rațiu pentru Democrație  a adoptat măsuri de securitate fizică, electronică și 

managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm împotriva 

distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau 

oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, este desemnată, la nivelul Fundației Rațiu 

pentru Democrație , o persoană responsabilă cu respectarea dispozițiilor Regulamentului 679/2016 

3.3. Rețineți însă că din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată 100% sigură. 

3.4. Dacă aveți banuiala că confidențialitatea datelor dvs. a fost încălcată, vă rugăm să ne contactați 

imediat la email dpo@ratiuforum.com 

3.5.  Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerințelor păstrării în 

siguranță a datelor şi informațiilor, Fundației Rațiu pentru Democrație  a elaborat şi implementat 

măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe anumite direcții de acțiune: 

- Colectarea datelor; 

- Execuția copiilor de siguranță; 

- Instruirea personalului; 

- Sistemele de telecomunicații; 

- Folosirea computerelor; 

- Imprimarea datelor. 

 

Vă rugăm să rețineți: 

Perioada: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada 

poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea 

solicitării. 

Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate 

sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea 

dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului. 

Imposibilitatea identificării:În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter 

personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră. 

În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să 

dăm curs solicitării dvs. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, 

dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră. 

Exercitarea drepturilor dvs legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați 

la adresa de email dpo@ratiuforum.com.  

 

Cu stimă,  

Echipa Fundației Rațiu pentru Democrație  
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