
Politica de confidențialitate a datelor 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi și ne angajăm să o respectăm.  

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European 2016/679/UE (detalii aici 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO), 

privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (General Data 

Protection Regulation – GDPR), regulament care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. 

Cine este operatorul de date cu caracter personal? 

RO-Boost SMEs, partener Enterprise Europe Network din 2015, este un consorțiu format din 

patru organizații din Regiunile Vest și Sud-Vest din România (Macroregiunea IV): Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

(ADR SV Oltenia), Asociația Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare și Transfer Tehnologic și 

Universitatea din Craiova, care implementează în parteneriat proiectul “RO-Boost SMEs 2.0 – 

Boosting Sustainable and Innovative-Driven Growth for Romanian SMEs”.      

 

Responsabilul cu protecția datelor 

Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm 

datele cu caracter personal într-o manieră deschisă și transparentă. Puteți contacta responsabilul 

cu protecția datelor la adresa dpo@adroltenia.ro, menționând DPO în subiectul mesajului. 

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

RO-Boost SMEs nu folosește datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri comerciale 

sau în scopul obținerii de beneficii financiare ca urmare a prelucrării datelor, ci prelucrează datele 

în scop de informare/promovare, dar și de marketing direct, acolo unde este cazul, pentru a vă 

transmite informații cu privire la activitățile și serviciile noastre sau ale partenerilor/colaboratorilor 

noștri, precum: 

 desfășurarea de campanii de informare și conștientizare a publicului larg sau a unor 

categorii de public țintă; 

 soluționării cererilor / solicitărilor; 

 înregistrarea și participarea la evenimentele organizate la nivelul consorțiului; 

Nu colectăm și prelucrăm date sensibile despre dvs.: rasă sau etnie, convingeri religioase sau 

filosofice, viața și orientare sexuală, sănătate etc. 

 

Ce tip de date colectăm? 

 Date de identificare personale: nume, prenume, nume utilizator, date din CI, fotografii, 

funcția sau poziția dvs.; 

 Date de identificare ale companiei dumneavoastră: denumire, Cod Unic de Înregistrare, 

cod CAEN etc.   

 Date de contact: adresă e-mail, numere telefon etc. 

 Date tehnice: utilizând site-ul nostru, vă putem colecta automat date tehnice, prin utilizarea 

de fișiere cookie și tehnologii similare; 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO


Unde sunt stocate datele? 

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate la sediile celor patru parteneri ai 

consorțiului RO-Boost SMEs: 

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 

Str. Gheorghe Lazăr 14, Timișoara, Timiș, cod poștal 300080 

2. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

Aleea Teatrului nr.1, Craiova, Dolj, cod poștal 200402 

3. Asociația Tehimpuls 

Str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Timișoara, Timiș, cod poștal 300054 

4. Universitatea din Craiova 

Str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, cod poștal 200585 

 

Cât timp prelucrăm datele personale? 

Datele pe care le colectăm sunt stocate și păstrate strict pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor 

pentru care au fost colectate sau până la expirarea termenelor de arhivare, prevăzute de legislație 

pentru diferitele categorii de documente. 

 

Cine are acces la datele dumneavoastră? 

Datele dumneavoastră pot fi transmise direcțiilor și departamentelor din cadrul celor patru instituții 

din Consorțiul RO-Boost SMEs, care vor prelucra datele cu caracter personal exclusiv în scopul 

derulării activității stabilite sau norme de lucru specifice unor proiecte europene. 

Nu  vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră cu caracter personal, dar le putem transmite 

în vederea furnizării sau îmbunătățirii serviciilor solicitate de dumneavoastră, dacă avem acordul 

dumneavoastră scris sau exprimat pe mail. 

 

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate? 

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe 

care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor, care vă 

va furniza datele cu caracter personal prin e-mail. 

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori vă prelucrăm datele cu caracter personal prin mijloace 

automate în baza acordului dumneavoastră, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor 

dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabil automat de 

dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care 

ni le-ați trimis. 

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal 

incomplete. 

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care 

prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. 

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesului de 

prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă vă opuneți prelucrării în baza 

interesului legitim, dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, sau 

dacă considerați că prelucrarea acestora este ilegală. 

 

 

 



Link-uri către alte pagini 

Atunci când folosiți un link pentru a ajunge de pe site-ul nostru pe o altă pagină web, prezenta 

politica de confidenţialitate nu se mai aplică. Navigarea şi interacţiunea pe care le desfăşuraţi pe o 

altă pagină web, inclusiv orice pagină care are un link către prezentul Site, se supun regulilor şi 

politicilor paginii respective. Vă încurajăm să citiţi regulile şi politicile paginilor pe care le vizitaţi 

pentru a înţelege mai exact procedurile lor de colectare, utilizare şi dezvăluire a datelor cu caracter 

personal. 

 

Securitate 

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de 

precauţie de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal 

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

accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter 

personal aflate în posesia noastră. 

 

Actualizarea politicii de confidențialitate 

Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica sau actualiza politica de confidenţialitate în orice 

moment, dar nu va reduce nivelul de protecţie din cadrul acesteia. Vom actualiza periodic politica 

de confidenţialitate şi vom afişa noutăţile pe această pagină. 

 

Pentru orice alte informații sau în cazul unei plângeri, aveți dreptul de a vă adresa Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, 

Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, cod poștal 010336 sau pe e-mail: 

anspdcp@dataprotection.ro  

 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro

