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Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Asociaţia Română pentru Transparenţă| Transparency International Romania (TI-Ro), cu sediul în
Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu 21, etaj 2, sector 1, prelucrează date cu caracter personal în baza notificării
nr. 12009 adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele
cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Legea nr. 677/2001 privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulaţia libera a acestor date, şi
prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii misiunii TI-Ro de a dezvolta capacitatea actorilor
sociali şi instituţionali să ia atitudine, să prevină şi să combată fenomenul corupţiei, prin activităţi de cercetare,
documentare, informare, educare, consiliere legală şi sensibilizare a opiniei publice, precum şi prin
implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile.
Informaţiile furnizate sunt destinate utilizării de către TI-Ro şi pot fi comunicate numai entităţilor care
finanţează proiectele în cadrul cărora sunteţi beneficiari ai serviciilor furnizate de TI-Ro sau de unul dintre
partenerii săi contractuali, dacă aceasta constituie o obligaţie pentru TI-Ro, în cadrul condiţiilor de finanţare.
De asemenea, datele de contact pe care ni le oferiţi ne permit ca pe viitor să vă ţinem la curent cu activitatea
noastră.
Vă informăm că prin completarea şi transmiterea către TI-Ro, prin orice mijloace, a formularelor de
colectare a datelor cu caracter personal, vă exprimaţi consimţământul cu privire la colectarea,
prelucrarea şi stocarea acestor date, inclusiv a celor cu caracter special, în termenii şi condiţiile
enunţate în prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă nu sunteţi de
acord cu aceasta, vă rugăm să completaţi secţiunea dedicată din formularul de colectare a datelor cu caracter
personal.
În cazul în care refuzaţi furnizarea acestor date, TI-Ro nu va putea presta pentru dumneavoastră o parte din
serviciile pe care le derulează, deoarece finanţarea lor este condiţionată de realizarea unei statistici a
beneficiarilor de servicii.
Conform Legii nr. 677/2001, aveţi dreptul de a accesa datele cu caracter personal, de a solicita rectificarea
acestora, de a nu fi supus unor decizii individuale automate, precum şi dreptul de a va adresa justiţiei pentru
orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Dacă aveţi orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate, dacă doriţi să exercitaţi
oricare dintre drepturile de mai sus, sau dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteţi
adresa TI-Ro cu o cerere scrisă, datată şi semnată.

