
 

 
 

 
Protectia datelor personale la Fondul pentru Democratie 

 
Din 25 mai 2018 vor intra în vigoare noile prevederi privind protecția persoanelor fizice în ceea                
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului General de           
Protectie a Datelor a Comisiei Europene (GDPR). Scopul principal al acestuia este cresterea             
nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita               
fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este un moment potrivit             
sa te informam cum protejam datele tale personale si cum ne insusim prevederile             
Regulamentului. 
 
Tipul de date pe care le detinem in cadrul FpD sunt urmatoarele: 
- nume, prenume, numar de telefon, adresa/domiciliu si date bancare despre contul din care s-au               
facut/ se fac platile, acestea fiind inregistrate in contabilitatea Asociatiei CENTRAS si folosite             
strict pentru comunicarea cu membrii donatori si pentru procesarea platilor. 
 
In niciun moment al activitatii FpD aceste date nu sunt transmise catre terte parti, de nicio parte                 
implicata in manipularea acestor date. 
 
Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate? 
Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului, beneficiezi de drepturi            
aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le ai:  
Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale              
personale; 

● Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa; 
● Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poti obtine stergerea datelor, in               

cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege; 
● Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in            

care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege; 
● Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza                

pe interesul nostru legitim; 
● Dreptul la portabilitatea datelor - poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care              

ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele               
date sa fie transmise altui operator; 

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


 

● Dreptul de a depune plangere - poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a               
datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu           
Caracter Personal; 

● Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe              
consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte           
doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare          
valabila; 

● Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana           
cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la               
aceasta si poti contesta decizia. 

 
Iti poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a               
unei solicitari la sediul nostru din Bucuresti, Bd.Maresal Averescu nr.17, Pavilion F, et.3, sector              
1, prin E-mail, la: contact@fondulpentrudemocratie.ro, ori telefonic la numerele: 021 3241404/           
0745629273. 
 
Nu in ultimul rand, trebuie sa stii ca informatiile complete si permanent actualizate privind              
prelucrarea datelor personale le vei putea gasi incepand cu 25 mai pe site-ul nostru. De               
asemenea, ne poti suna oricand si cere mai multe detalii la numerele de contact mentionate mai                
sus sau via email.  
 


