INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
în scopul participării la activitățile Asociației Române de Cercetare în Educație

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) este un set aplicabil de reguli și
instrucțiuni, care a fost implementat în toate statele membre ale Uniunii Europene, intrat în vigoare
începând cu data de 25 mai 2018. Regulamentul are un impact asupra tuturor organizațiilor care
stochează, controlează sau utilizează datele cu caracter personal sau informațiile sensibile ale
utilizatorilor.
Vă informăm prin prezenta că, în conformitate cu cerințele REGULAMENTULUI (UE) nr. 679
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) subscrisa Asociația Română de
Cercetare în Educație (ARCE), cu sediul în București, Sector 5 (Șos. Panduri nr. 90, Demisol,
Sala 1 bis), cod fiscal 38575758, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal,
respectiv:

Date personale de identificare (cuprinse în actele de identitate, actele de studii, CV, respectiv
numele și prenumele, adresa/reședința, vârsta, data și locul nașterii, sexul, numărul de telefon,
adresa de e-mail, CNP-ul, seria și numărul actului de identitate, naționalitatea, etnia, semnătura
olografică și imaginea/fotografia).

Date personale privind educația și studiile absolvite (cuprinse în CV, actele de studii,
certificări, calificări).

Date privind experiența personală și locurile de muncă (cuprinse în CV)

Date privind cazierul judiciar (din declarația pe propria răspundere)

Date bancare
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul prelucrării cererii de adeziune la ARCE a și
gestionării statutului de membru/membru-asociat al ARCE, pentru îndeplinirea obligațiilor legale,
incluzând derularea raporturilor de colaborare, resurse umane, gestiune economico-financiară și
administrativă (eliberarea facturilor și a altor documente solicitate – adeverință/certificat etc.),
educație și cercetare, statistică.
Temeiul legal al prelucării datelor cu caracter personal, raportat la fiecare scop în parte, este
reprezentat de:
Articolul 6, alineatul 1), litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 679 din 2016 – consimțământul
persoanei vizate;
Articolul 6, alineatul 1), litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 679 din 2016 – prelucrare pentru
îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin Operatorului;
ARCE acordă o importanță deosebită protecției datelor și se asigură că are adoptate măsuri de
protecție rezonabile pentru protejarea și securizarea datelor dvs. personale. ARCE a adoptat
măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja pe dvs. și informațiile dvs. de
accesul, modificarea, dezvăluirea sau distrugerea neautorizată.
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Datele personale nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția persoanelor împuternicite de Asociație
care sunt implicate în gestionarea colaborării cu dvs. (resurse umane, financiar-contabilitate etc.),
precum și în cazurile în care ARCE trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de Regulament, în calitate de persoană vizată, să
exercitați următoarele drepturi:
















Dreptul la informare: dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea
și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor,
scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal
vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor
prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana
vizată și condițiile în care pot fi exercitate;
Dreptul de acces la date: dreptul persoanei vizate de a obține de la ARCE la cerere
și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează
sunt sau nu prelucrate de către acesta;
Dreptul la rectificare: dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit,
rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor
incomplete;
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat“): dreptul persoanei vizate de a
obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile
prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea
persoană;
Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și
în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege,
marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea
ulterioară a acestora;
Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în
mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod
obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie
transmise de către ARCE către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite
condițiile prevăzute de lege;
Dreptul la opoziție: dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din
motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter
personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt
îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul persoanei vizate de a cere și
de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe
prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care
produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar
într-o măsură semnificativă;
Dreptul de a vă adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal: dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(www.dataprotection.ro), respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror
drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter
personal, care au fost încălcate, precum și dreptul de a fi notificat de către ARCE
privind eventuale breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor
dvs. personale.
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Pentru astfel de solicitări și pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați direct:
office@arced.ro, să accesați pagina web dedicată (www.arced.ro) sau ne puteți transmite o cerere
scrisă la sediul ARCE.
În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a-l retrage în
orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este
aplicabilă în cazul în care temeiul prelucării nu este consimțământul.
ARCE păstrează datele cu caracter personal conform principiilor legalității, proporționalității și
necesității, și în orice caz numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost
colectate și prelucrate, iar ulterior, respectiv la expirarea obligației legale de arhivare ce revine
ARCE în temeiul legislației aplicabile, datele vor fi șterse.
În cadrul procesului de adeziune și confirmare a membrilor Asociației, dar și ulterior acestui proces,
indiferent de rezultatul cererii de adeziune, ARCE poate păstra datele personale ale candidaților
pentru o perioadă de trei luni de zile, stocarea acestor date fiind realizată în scopurile specifice
procesului de aderare la Asociație și confirmare a statutului de membru ARCE.
Consecințele refuzului furnizării datelor personale
Dumneavoastră alegeți dacă doriți să aderați la Asociație în calitate de membru/membru-asociat,
astfel că nu există o obligație în ceea ce privește furnizarea datelor personale către ARCE în afara
procesului de aderare și, ulterior, a proceselor implicate în gestionarea calității de
membru/membru-asociat al ARCE. În măsura în care ați optat pentru dobândirea calității de
membru/membru-asociat, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate, din
perspectiva cerințelor legale și/sau a relației cu ARCE, deoarece aceste informații sunt necesare,
iar în lipsa deținerii acestor date de către ARCE nu poate fi validat și confirmat statutul de
membru/membru-asociat, respectiv nu vor putea fi eliberate documentele legale ce decurg din
acest statut (facturi, adeverințe/certificate etc.).
Parte din datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul unor dispoziții legale care privesc
identificarea elementelor pe care trebuie să le cuprindă dosarul de aderare/candidatură, precum
și de alte acte normative aplicabile domeniului nostru de activitate. Astfel că, în anumite situații, în
funcție de datele pe care refuzați să le furnizați, este posibil ca:

ARCE să se afle în imposibilitatea de a valida și de a confirma statutul de membru/membruasociat în urma evaluării cererii de aderare/candidaturii dvs.;

ARCE să se afle în imposibilitatea de a-și onora obligațiile legale asumate față de dvs.
(eliberarea facturii, a adeverinței/certificatului etc.)
Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să semnați declarația anexată acestei informări
(Anexa 1), declarație prin care vă dați în mod expres consimțământul pentru prelucrarea
Datelor Personale, în condițiile menționate prin prezenta informare.
Vă mulțumim,
Asociația Română de Cercetare în Educație

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni
necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare
care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.
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ANEXA 1
Declarație de consimțământ

Sunt de acord ca Asociația Română de Cercetare în Educație, cu sediul în București, Sector 5 (Șos.
Panduri nr. 90, Demisol, Sala 1 bis), cod fiscal 38575758, să fie autorizată să prelucreze datele mele
personale introduse în cererea de adeziune, datele care sunt colectate prin intermediul dosarului de
adeziune/candidatură, precum și datele bancare și de identificare furnizate în vederea îndeplinirii obligațiilor
legale ale Operatorului. Datele colectate sunt folosite în următoarele scopuri:





Evaluarea, validarea și confirmarea cererii de adeziune/candidaturii la ARCE;
Furnizarea de informații relevante prin intermediul e-mailului/telefonului/SMS-ului referitoare
la activitățile Asociației, ofertelor și anunțurilor ce țin de natura activității Asociației,
evenimentelor;
Contactarea în vederea stabilirii de parteneriate sau în vederea formulării unor propuneri de
colaborare ce derivă exclusiv din Statutul și Scopul ARCE;
Procesarea și eliberarea documentelor financiar-administrative (facturi/adeverințe);

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea
datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect
ulterior, printr-o notificare către ARCE.
Pentru orice astfel de solicitare și pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați direct la
office@arced.ro sau ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul ARCE.
Date generale (comunicare):
Nume/Prenume: _________________________________________________________
Instituție: _______________________________________________________________
Funcție/rol: _____________________________________________________________
Telefon mobil: ___________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Date specifice (facturare):
CNP: __________________________________________________________________
BI/CI (serie/număr/eliberat de:)______________________________________________
_______________________________________________________________________
Adresă: ________________________________________________________________
Vă rugăm marcați cu un [x] canalul prin care doriți sa fiți contactat în scopul furnizării de informații:
☐ E-mail

☐ SMS

☐ Telefon

☐ Social media

☐ Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele
personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.
Acest formular este valid numai în cazul în care această casuță este bifată cu X.

Data completării:

Semnătură:
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