ÎNȘTIINȚARE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subscrisa FUNDAȚIA EUROTRANS este o fundație înființată și guvernată de către
legea română și are ca obiect de activitate 9499 - Activități ale altor organizații, are sediul
în str. Aron Densușianu, nr. 6/A, Cluj-Napoca, jud Cluj. Persoana de contact din partea
fundației este Nagy H. Beáta (0364 410 097, office@eutrotransalapitvany.ro).

Protecția datelor cu caracter personal
Prezenta secțiune va explica în ce condiții vor fi utilizate datele cu caracter personal atunci
când solicitați pregătirea documentațiilor și cererilor în legătură cu cetățenia maghiară și unde
vă puteți exercita drepturile de acces la date, corectarea acestora, ștergere, de opoziție la
prelucrare, de portabilitate a datelor și de restricționare a prelucrării. Toate datele cu caracter
personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastră. Nu vom prelua
date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră din alte surse. De asemenea, nu vom
transfera la terți datele cu caracter personal, decât strict în situațiile prevăzute de prezenta
politică privind protecția datelor și de obligațiile impuse de legislația în vigoare. Furnizarea de
către dumneavoastră a datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor
noastre legale ce ne revin pentru desfășurarea activității curente pentru scopul mai jos
menționat.

Scopul colectării datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele cu caracter personal doar în scopuri legitime respectiv pentru:
•
•
•
•
•

a facilita procedura simplificată de acordare a cetățeniei maghiare în România,
acordare de informații în legătură cu drepturi și libertăți în legătură cu cetățenia
maghiară,
de a vă informa despre evenimente organizate de Fundația Eurotrans sau la care acesta
ia parte,
oferire de ajutor privind pregătirea documentelor necesare care au legătura cu cetățenia
maghiară,
oferire de informații în legătură cu diferite proiecte și programe de suport financiar.

Vom utiliza datele pe care ni le puneți la dispoziție strict pentru scopurile descrise anterior.
Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna pe nevoia de a respecta o obligație
legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul
dumneavoastră.

Categorii de informații pe care le colectăm
Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră în mod
direct. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: Nume, prenume, domiciliu, datele actului
de identitate, CNP, datele cardului bancar utilizat, număr de telefon, email, datele din

certificatul de naștere, căsătorie, divorț sau deces. Datele sunt colectate atunci când solicitați
ajutorul Fundației privind pregătirea documentației pentru a cere cetățenia maghiară sau în
cererile anexe. Datele vor fi stocate cel puțin pe perioada prevăzută de lege.

Servicii de la părți terțe
În desfășurarea activității noastre datele dumneavoastră personale nu vor fi transferate la terți
vor fi folosite doar în scopul susmenționat.

Cu cine împărtășim informația?
Datele cu caracter personal vor fi împărtășite doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute
în prezenta politică privind protecția datelor. În acest caz, ne asigurăm că colaboratorii noștri
oferă o protecție adecvată pentru drepturile persoanelor fizice în legătură cu transferul datelor
lor personale.

Cum vă protejăm informația?
Luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele cu caracter personal sunt
protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor. Datele cu caracter personal
sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune.
Ne asigurăm de respectarea principiului proporționalității colectării datelor. În situația în care
există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați
furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru. Informațiile furnizate subscrisei sunt
prelucrate într-un mod prin care se asigură confidențialitatea totală a datelor prelucrate. Pentru
a se realiza acest lucru ne asigurăm că angajații noștri cunosc în detaliu obligațiile ce le revin
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și de asemenea am limitat cât de mult
posibil numărul angajaților care intră în contact cu datele dumneavoastră.

Unde ne adresăm pentru exercitarea drepturilor legale menționate la începutul acestei
politici și a altor drepturi conferite de lege?
Drepturile conferite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal sunt:
1) Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a
datelor personale.
2) Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți
completa.
3) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor,
în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.
4) Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în
cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

5) Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale
pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca
respectivele date să fie transmise altui operator.
6) Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de
prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
7) Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se
întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, puteți retrage oricând. Retragerea
consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior
retragerii rămânând în continuare valabilă.
8) Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția
umană cu privire la respectiva prelucrare, puteți exprima propriul punct de vedere cu
privire la aceasta și puteți contesta decizia.
Pentru exercitarea drepturilor privind datele cu caracter personal, pentru corectarea sau
ștergerea datelor, vă rugăm să ne contactați:

Ofițer de protecția datelor: Nagy H. Beáta
Adresa de email: office@eutrotransalapitvany.ro

