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ANEXĂ LA CONTRACTUL / ACORDUL  NR.  _____ /________ 

POLITICA ȘI INFORMAREA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Întrucât sunteți COLABORATOR / PARTENER al Asociației De-a Arhitectura, vom prelucra 
datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, adresă e-mail, telefon, adresă școală, 
pregătire profesională, pe care ni le furnizați pe parcursul colaborării noastre doar pentru 
îndeplinirea unor obligații legale și de informare specifice relației cu dumneavoastră: 

• În comunicarea curentă cu Asociația De-a Arhitectura, legată de desfășurarea 
activităților care fac obiectul contractului/acordului. 
 

• În cadrul raportărilor către finanțatori, dacă este cazul.  
 

• Pentru executarea sau încheierea contractului cu dumneavoastră și pentru a da curs 
solicitărilor dumneavoastră.  
 

• Pentru a ne conforma normelor legale imperative, spre exemplu norme contabile și 
fiscale, cum ar fi facturarea, achitarea obligațiilor contractuale, ținerea evidențelor 
contabile, stocarea pe perioadele de păstrare și arhivare a documentelor contabile și a 
celor justificative, norme specifice privind legislația muncii, după caz.  

 
Dacă este cazul, putem transmite datele dumneavoastră către terțe persoane cum ar fi: 
- Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic 
și/sau electronic; curierat; audit; servicii de suport; procesare plăți; colaboratori în cadrul 
proiectelor în care sunteți implicați etc.  
- Executori judecătorești, birouri notariale, consultanți externi, contabili, avocați care ne pot 
acorda consultanță, care ne pot asista sau reprezenta în exercitarea și apărarea drepturilor 
noastre în instanță, numai dacă este cazul.  
- Organe judiciare din România și din alte țări, personalul instanțelor judecătorești, al 
instanțelor arbitrale, parchetelor, după circumstanțe.  
- Autorități publice centrale și locale (de ex.: Autoritate Națională de Administrare Fiscală, 
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă) 
din România, și din alte țări, organe ale poliției, după caz.  
 

• În vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi 
prelucrate pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia conform 
obligațiilor legale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la dispozițiile privind 
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arhivarea. Așadar, vom arhiva/stoca datele dumneavoastră atât timp cât legea 
impune, sau atât timp cât este necesar, după caz.  

• Luăm în serios securitatea datelor cu caracter personal și adoptăm constant măsuri 
specializate pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva oricărui acces 
neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere. Comunicările prin 
internet (cum ar fi e-mailurile) sunt sigure doar dacă sunt criptate. Comunicările 
dumneavoastră pot traversa mai multe țări înainte de receptarea lor, întrucât 
aceasta este natura internetului. Nu suntem responsabili pentru niciun acces 
neautorizat/pierdere de date cu caracter personal asupra căreia nu deținem 
controlul. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise către alte companii în scopuri 
de marketing, publicitate.  

 
Aveți următoarele drepturi enumerate în REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI:  

Dreptul la informare - dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de 
prelucrare de date efectuate de Asociația De-a Arhitectura. 
Dreptul de acces - puteți solicita și obține confirmarea faptului că datele 
dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Asociația De-a 
Arhitectura precum și informații detaliate despre prelucrare. 
Dreptul la rectificare - aveți  dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter 
personal inexacte și completarea celor incomplete.  
Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) - în următoarele situații: 

- datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
furnizate, colectate, prelucrate; 

- v-ați retras consimtământul/v-ați opus prelucrării și nu există nici un alt temei 
legal sau interes legitim pentru  prelucrarea datelor; 

- în situațiile expres prevăzute de lege sau în cazul în care se constată că 
prelucrarea datelor cu caracter personal nu are temei legal; 

- datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații 
legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern 
sub incidența căruia se află operatorul. 
Dreptul la restricționarea prelucrării - în situațiile expres prevăzute de lege                                        
(pentru perioada necesară vreunei rectificări sau inexactități privind datele ori când 
prelucrarea este fără temei legal și nu optați pentru ștergerea datelor, ci doar pentru 
restricționarea lor). 
Dreptul la portabilitatea datelor - puteți solicita ca datele să fie transmise altui 
operator (pentru datele cu caracter personal furnizate nouă de către 
dumneavoastră). 
Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de 
prelucrare a datelor cu caracter personal de către Asociația De-a Arhitectura la 
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 
Dreptul de retragere a consimțământului - în ipoteza în care prelucrarea se 
întemeiază pe baza consimțământului, acesta poate fi retras oricând. Retragerea 
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consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, nu și asupra prelucrării 
efectuate anterior retragerii consimțământului. 
Dreptul la opoziție - aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația 
particulară în care vă aflați, prelucrării datelor în temeiul unui interes legitim al 
Asociația De-a Arhitectura, sau realizate în scopul unui interes public sau care care ar 
rezulta din exercitarea autorității publice cu care este învestită Asociația De-a 
Arhitectura,  cu excepția cazului în care există motive legitime și imperioase care 
justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților 
dumneavoastră sau cu excepția cazului în care scopul prelucrării este constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.  

Subsemnatul_________________________________________ declar că am luat cunoștință de 
Politica de prelucrare a datelor cu carater personal expusă mai sus, că am înteles scopurile și 
temeiurile prelucrării și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal furnizate 
în cadrul relației contractuale cu Asociația De-a Arhitectura.  

Subsemnatul _______________________________________ declar că sunt de acord să 
primesc pe viitor informări și comunicări privind proiectele Asociației De-a Arhitectura la adresa 
de email _____________________________________, conform Politicii de prelucrare a datelor 
cu caracter personal publicată pe pagina de internet a Asociației De-a Arhitectura.  

Data Semnătura 

__________  

  _____________________ 


	Data: 
	an: 
	nr: 
	Subsemnatul: 
	email: 
	semnatura: 


