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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

 

I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI  

Asociația Arden, persoana juridica romana fara scop patrimonial, cu sediul social in 
Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Pictor Ion Negulici nr. 12-14, C.U.I 44298333, nr. de 
inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor: 61/05.05.2021, IBAN 
RO38BACX0000002106000001, deschis la UniCredit Bank, legal reprezentanta de 
Dna. Andra-Iulia Beldean, in calitate de Presedinte al Consiliului Director e-mail: 
echo@arden.ngo în calitate de “operator”, prelucrează date cu caracter personal în 
vederea furnizării de servicii sociale fără scop lucrativ, îndeplinirea obligațiilor legale, 
interesului legitim al operatorului sau pe baza consimțământului dumneavoastră, 
astfel cum este prevăzut în prezenta Notă de informare. 

În derularea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, operatorul se 
obligă să respecte dispozițiile relevante ale legislației privind protecția datelor cu 
caracter personal, în special ale Regulamentul (EU) 2016/679 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 sau RGPD). 

În acest sens, operatorul aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru 
siguranța datelor și protejarea acestora împotriva accesului neautorizat, distrugerii 
accidentale sau pierderii, transmiterii neautorizate, prelucrării ilegale. 

În prezenta notă de informare, folosirea noțiunii de Contract face referire la Acordul 
de prestări servicii sociale, fiind parte anexă la acesta.  

 
II. SCOPUL ȘI TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR DVS. 

a) Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoană 
vizată, se realizează în principal pentru încheierea si executarea Contractului, 
îndeplinirea obiectului Contractului, respectiv prestarea de servicii sociale, iar în 
subsidiar pentru a putea fi contactați și a vă răspunde în legătură cu serviciile pe care 
le utilizați sau preconizați că le veți folosi. 

Operatorul poate prelucra vocea și imaginea dumneavoastră în scopul promovării 
proiectului în care sunteți implicat ca parte semnatară a Contractului. 
 
b) Operatorul poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul 
realizării de analize, rapoarte privind proiectele sociale derulate de Asociație, inclusiv 
pentru promovarea acțiunilor și proiectelor sociale derulate de operator și de care ați 



beneficiat potrivit Contractului, cu excepția celor care se realizează în temeiul unui 
contract. 
În aceste cazuri, temeiul prelucrării îl reprezintă Interesul Legitim al operatorului 
întrucât 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. 
Aveți dreptul de a vă opune acestor prelucrări derulate în temeiul Interesului Legitim 
al operatorului, din motive ce țin de situația dumneavoastră particulară, prin 
mijloacele de contact indicate în finalul acestui document. 
 
c) Anumite activități de prelucrare derulate de operator sunt necesare în temeiul unor 
obligații legale pe care operatorul trebuie să le respecte în conformitate cu cerințele 
legii. 
În aceste cazuri, temeiul prelucrării îl reprezintă Obligația Legală a operatorului, cum 
ar fi în domeniul serviciilor sociale, cele de ordin fiscal sau cele în materia arhivării 
documentelor, raportările obligatorii către instituții colaboratoare. 
 
d) Pentru prelucrarea următoarelor categorii de date: CNP, Serie și număr act de 
identitate, în temeiul Consimțământului. În scopul transmiterii de comunicări 
ulterioare cu privire la alte proiecte derulate de operator și informații privind 
activitatea Asociației, în temeiul Consimțământului dumneavoastră exprimat mai jos. 
 
De asemenea, este posibil ca Asociația să vă solicite consimțământul și pentru 
prelucrarea altor date cu caracter personal cu caracter sensibil sau special, în 
contextul completării altor fișe sau documente pe parcursul prestării serviciilor 
sociale. Este posibil ca în lipsa acestor date, Asociația să nu poată furniza serviciile 
sociale solicitate de dumneavoastră. 
Vă puteți retrage consimțământul oricând utilizând datele de contact de la finalul 
documentului. Această retragere va produce efecte juridice pentru viitor și nu va 
afecta legalitatea prelucrării anterior retragerii. 
 

III.  CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal pe care operatorul le prelucrează în vederea respectării 
obiectului Contractului sunt: datele de identificare, inclusiv, data și locul nașterii, 
cetățenia, sexul, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, telefon, semnătura, 
adresa de e-mail, istoric social și educațional. 

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal menționate în 
cerere/contract, conduce la imposibilitatea încheierii si executării Contractului/cererii 
dumneavoastră. 

Operatorul va realiza și va prelucra fotografii, înregistrări video, imagini preluate prin 
intermediul camerelor video și a camerelor video de supraveghere aflate în locațiile 
unde se desfășoară activități, aparținând Asociației, operatorilor asociați sau 
împuterniciților, furnizorilor sau prestatorilor de servicii pentru Asociație, fie (i) în baza 
Acordului pentru utilizarea imaginii ce se încheie separat de acest Contract și această 



anexă, fie (ii) în temeiul interesului legitim al operatorului de a promova acțiunile și 
proiectele sociale derulate de Asociație.  

De asemenea, vom putea prelucra alte date furnizate Asociației de către 
dumneavoastră și de către aparținător, colectate direct.  

IV. PERSOANELE ÎMPUTERNICITE ȘI DESTINATARII DATELOR 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către partenerii noștri 
(inclusiv împuterniciți) reprezentanții persoanei vizate, consultanții noștri, atunci când 
dezvăluirea este necesară pentru îndeplinirea obiectului Contractului, pentru 
îndeplinirea unor obligații legale ce ne revin sau în temeiul interesului nostru legitim. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către state terțe din 
afara Spațiului Economic European. 

V. TERMEN DE PĂSTRARE  

Datele cu caracter personal vor fi stocate atât timp cat este necesar scopului pentru 
care au fost prelucrate, precum si in conformitate cu cerințele legale. Orice persoana 
interesata de durata de stocare specifica unui anumit document, se poate adresa 
Asociației.  

În cazul prelucrării datelor dumneavoastră în temeiul consimțământului, prelucrarea 
va înceta la momentul retragerii consimțământului. 

În cazul prelucrării imaginii și/sau vocii dumneavoastră în contextul acordului de 
utilizare a imaginii, încheiat distinct de Contract, datele vor fi păstrate pe durata 
menționată în acel document. 

VI. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

În condițiile din legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor, în special 
potrivit RGPD, persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi: 

a) dreptul de acces – dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că 
se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, iar în caz 
afirmativ furnizarea de informații privind detaliile prelucrării; 

b) dreptul la rectificare – dreptul de a obține de la operator rectificarea acelor 
date cu caracter personal inexacte, care vă privesc sau completarea datelor 
care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare; 

c) dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obține din partea operatorului 
ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre 
motivele prevăzute la art. 17 (1) RGPD  și cu respectarea celorlalte condiții; 

d) dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea 
operatorului restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din 
următoarele cazuri: (i) se contestă exactitatea datelor de către persoana vizată; 
(ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor; (iii) 
operatorul nu mai are nevoie de date, însă persoanei vizată i le solicită pentru 
constatarea, exercitarea, apărarea unui drept în instanță; (iv) pentru intervalul 



de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează 
asupra celor ale persoanei vizate, în cazul opoziției acesteia; 

e) dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele care vă privesc și 
pe care le-a furnizat operatorului în format structurat utilizat în mod corect și 
care poate fi citit automat și de a solicita transmiterea acestor date către alt 
operator atunci când prelucrarea se realizează în temeiul consimțământului 
sau pe un contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate; 

f) dreptul la opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate 
de situația particulară în care se află, prelucrărilor realizate în temeiul 
interesului legitim. Atunci când prelucrarea datelor se face în scopuri de 
marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment; 

g) dreptul de retragere a consimțământului atunci când prelucrarea se 
întemeiază pe acesta, iar retragerea va produce efecte pentru viitor fără a afecta 
legalitatea prelucrărilor derulate anterior retragerii; 

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare 
automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care 
privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, cu excepția cazurilor în 
care aceste decizii/profiluri sunt premise potrivit legislației aplicabile (art. 22 (2) 
RGPD). Atunci când asemenea decizii sau profiluri pot fi luate/create cu 
respectarea legii, aveți dreptul de a obține informații privind logica, 
consecințele și importanța acestora, precum și intervenție umană; 

i) dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere 
(Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal cu sediul în Bd General Gheorghe Magheru 28 – 30, sector 1, București, 
cod poștal 010336) sau în fața instanțelor.Pentru exercitarea drepturilor de la 
punctele a)-h) de mai sus sau pentru mai multe informații cu privire la 
prelucrarea datelor ne puteți trimite o cerere la adresa de email: 
echo@arden.ngo sau la adresa sediului din Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Pictor 
Ion Negulici nr. 12-14. 

 
❏ Am citit și am înțeles în totalitate cele de mai sus cu privire la prelucrarea și 

utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal de către operatorul Asociația 
Arden. 
 

❏ Sunt de acord cu furnizarea către Asociația Arden a următoarelor date cu 
caracter personal, spre a fi prelucrate în temeiul Contractului/cererii: copie act 
de identitate, CNP, serie și număr act de identitate. 

 
❏ Sunt de acord să primesc mesaje pe e-mail, telefon de la operator cu privire la 

activitatea Asociației Arden, inclusiv cu privire la alte proiecte sau acțiuni 
derulate de aceasta. 
 

 


