
NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL DE CATRE FUNDATIA PENTRU SMURD. 

 

Prin nota de informare de mai jos va furnizam, potrivit Regulamentului General privind Protectia Datelor 

(“GDPR”), detalii cu privire la: (i) modul in care utilizam datele cu caracter personal pe care ni le puneti la 

dispozitie; respectiv (ii) activitatile de informare sau promovare pe care le desfasuram prin intermediul website-

ului nostru sau prin retelele de socializare. De asemenea, dorim sa va informam cu privire la masurile pe care le 

adoptam pentru a va proteja datele personale, precum si cu privire la drepturile si optiunile pe care le aveti 

pentru a dobandi acces la datele dumneavoastra si pentru a va proteja intimitatea. Aceasta nota de informare 

contine detalii despre categoriile de date personale pe care le colectam de la dumneavoastra, cum le prelucram 

si cui le transmitem, daca este cazul. Aceasta nota de informare este aplicabila pentru vizitarea si utilizarea site-

ului www.fundatiapentrusmurd.ro, inscrierea la abonarea newsletterului Fundatiei pentru S.M.U.R.D, 

inregistrarea datelor  precum si inscrierea la activitatile si evenimentele derulate de Fundatia pentru S.M.U.R.D.  

 

I. Ce categorii de informatii detinem despre dumneavoastra si din ce surse le obtinem? a) Colectam datele pe 

care ni le puneti la dispozitie cu ocazia abonarii la newsletter pe website-ului Fundatiei 

www.fundatiapentrusmurd.ro / inscrierii la cursurile de prim-ajutor / evenimentele organizate si sustinute de 

Fundatia pentru S.M.U.R.D / inscrierii in baza de date a voluntarilor Fundatiei pentru S.M.U.R.D. / donatiilor 

realizate pe pagina Fundatiei pentru S.M.U.R.D. sau inscrierile pentru bursele oferite de Fundatie in scopul 

participarii la manifestari stiințifice si anume: numele și adresa de e-mail / numele si datele de contact (numărul 

de telefon, adresa de e-mail) / numele si datele de contact (numărul de telefon, adresa de e-mail, cod de 

identificare personala,seria si numarul cartii de identitate, adresa) alături de minime date de geolocalizare 

(județul în care locuiți sau dacă locuiți în afara țării). Utilizam aceste date pentru a putea comunica cu 

dumneavoastra despre activitatea Fundatiei / pentru a putea raporta o statistica reala privitor la numarul de 

persoane instruite in cadrul cursurilor sustinute de Fundatia pentru S.M.U.R.D./ pentru a putea comunica cu 

dumneavoastra si desfasura activitatile in cadrul programelor de voluntariat derulate de Fundatia pentru 

S.M.U.R.D ./pentru a putea demara procedurile de sprijinire a deplasarii dumneavoastra la respectivele 

manifestari stiintifice  b) Colectam in mod automat informații despre computerul dvs. și despre vizitele și 

utilizarea acestui website, inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică generală în care se află computerul sau 

dispozitivul dumneavoastră (la nivel de tara), tipul de browser, sursa de referință, durata vizitei și numărul de 

afișări ale paginii, cu ocazia vizitarii site-ului nostru. Puteti ajusta setarile de confidentialitate din browser 

pentru a bloca cea mai mare parte din cookie-uri; acest lucru insa ar putea afecta experiența dumneavoastra de 

navigare pe site-ul www.fundatiapentrusmurd.ro. c) Colectam date legate de evenimentele la care ați participat 

(numele evenimentului, data, ora, date specializate legate de eveniment). Nu va vom putea permite participarea 

la eveniment fara aceasta categorie de informatii.  e) Cand postati pe paginile noastre de pe retelele de 

socializare sau ne trimiteti mesaje, reteaua ne va pune la dispozitie o serie de informatii legate de 

dumneavoastra, cum ar fi: • Textul mesajului • Nume • Poza de profil • Atasamente (daca este cazul) • Mesaje 

vocale. De asemenea, putem accesa toate informatiile din profilul dvs. de Facebook pe care ati decis sa le faceti 

publice. f) Daca aveti solicitari specifice cu privire la accesul la evenimente, vrem sa ne asiguram ca se 

intrunesc toate conditiile pentru ca dumneavoastra sa puteti participa. In acest sens, avem nevoie sa colectam 

detaliile legate de solicitarea dumneavoastra (ce poate presupune transmiterea de informatii despre starea 

dumneavoastra de sanatate). Fara colectarea acestor informatii, nu vom putea sa ne asiguram ca raspundem in 

mod adecvat solicitarii dumneavoastra. f) Colectam date ce decurg din tranzactiile de donatii pe care le realizati 

pe pagina fundatiapentrusmurd.ro (cum ar fi numele dvs, cardul bancar cu care ati efectuat plata, suma platita, 

data tranzactiei). g) Colectăm și orice alte informații pe care ni le transmiteti din proprie initiativa. De cele mai 

multe ori, furnizarea acestor informatii nu este obligatorie, insa e posibil sa nu putem rezolva solicitarea 

formulata de dumneavoastra, fara datele respective.  

 

 II. In ce scopuri si in ce temei juridic prelucram datele dumneavoastra personale? 1.1. In baza 

consimtamantului [Art. 6 (1) (a) din GDPR] Va prelucram datele personale furnizate in baza consimtamantului 

dumneavoastra astfel:  

http://www.fundatia/


(1) (a) din GDPR Va prelucram datele personale furnizate in baza consimtamantului dumneavoastra astfel:: (i) 

daca folositi sectiunea de comentarii (de pe website sau de pe paginile noastre de pe retelele de socializare), 

pentru a intelege natura comentariului, a raspunde solicitarii dumneavoastra sau a gestiona comentariul potrivit 

naturii si continutului acestuia, (ii) daca participati la evenimentele noastre (iii) daca va abonati la newsletter-

ele noastre, transmitandu-va informatii despre activitati si evenimente ale Fundatiei pentru S.M.U.R.D. (iv) in 

orice situatie in care prelucram date despre starea dumneavoastra de sanatate in legatura cu accesul la 

evenimente, daca este strict necesar si avem consimtamant explicit (e.g. Art. 9 (2) (a)din GDPR). Daca v-ati dat 

consimtamantul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra, prelucrarea nu se va face decat in scopurile si in 

conditiile mentionate in declaratia scrisa de consimtamant. Consimtamantul poate fi retras oricand fara a fi 

nevoie de justificare. Retragerea consimtamantului va produce efecte doar pentru viitor.  

 

III. Cine are acces la datele dumneavoastra? 

Datele cu Caracter Personal vor fi controlate de catre utilizatori autorizati ai Fundatiei pentru S.M.U.R.D., 

identificati prin numele unic de utilizator. Partenerii contractuali ai organizatiei vor avea de asemenea acces la 

aceste informatii in scopul realizarii scopurilor prezentate mai sus. De asemenea, este posibil ca, in anumite 

circumstante, sa fie nevoie sa divulgam datele dvs. catre anumite autoritati legale si de reglementare (inclusiv 

autoritatile fiscale), catre contabilii, auditorii, avocatii sau alti asemenea consilieri externi ai organizatiei, sau 

catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizatiile 

financiare etc). Vom putea divulga aceste date ori de cate ori legea o impune, sau in situatia in care acest 

demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege, pentru a actiona in justitie 

contra oricarei activitati ilegale.  

 

IV. Drepturi. In conformitate cu legea 677/2001, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi: 

 

• Dreptul de a va accesa Datele cu Caracter Personal 

 

• Dreptul de a solicita rectificarea, stergerea sau blocarea corespunzatoare a Datelor dumneavoastra cu Caracter 

Personal 

 

• Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin 

mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte personale) 

 

• Dreptul de a va adresa instantei de judecata in legatura cu orice incalcare a drepturilor dumneavoastra cu 

privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. 

 

Drepturile la care se face referire in alineatele de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise 

adresate societatii noastre. 

 

 

Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat cu privire la Datele 

cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastra, care urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate, si ca 

sunteti de acord ca aceste Date cu Caracter Personal sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe 

durata de desfasurare a activitatii Asociatiei Fundatia Pentru S.M.U.R.D. 

 

V. CONSIMTAMANT 

 

Accept prezentul formular pentru a indica faptul ca: 

 

• Am citit si am inteles in totalitate cele de mai sus si consimt la prelucrarea si utilizarea Datelor mele cu 

Caracter Personal, in conformitate cu cele indicate in prezentul articol. 


