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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

(Informare privind protecția datelor cu caracter personal) 

 

1. Informații generale 

Începând cu 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor). 

 

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, precum și cu legislația aplicabilă în 

materie, acest document explică când și de ce vă colectam datele cu caracter personal, în ces scopuri le 

folosim, cui le putem divulga, cât le stocam în condiții de siguranță și care sunt drepturile dumneavoastră 

în legătură cu o asemenea prelucrare conform legii. Prin urmare, această informare conţine informaţii 

importante pentru dumneavoastră, drept pentru care vă rugăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în 

întregime şi cu atenţie.  

 

Dacă aveți întrebări sau sesizări ori doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți în calitate 

de persoană vizată, în legătură cu datele cu caracter personal ce vă aparțin, vă rugăm să ne contactați, în 

orice modalitate, folosind datele noastre de contact, de mai jos. Toate solicitările vor fi soluționate cu 

promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit.  

 

Prin intermediul paginii noastre, www.ccifer.ro, utilizăm cookie-uri prin intermediul cărora colectăm și 

prelucrăm date cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului nostru, ca urmare a accesării și navigării 

dumneavoastră pe site. Puteți afla mai multe despre cookie-uri și despre modul în care acestea sunt utilizate 

pe www.ccifer.ro, citind Politica privind utilizarea cookie-urilor aici.  

 

2. Operatorul datelor cu caracter personal  

Operatorul datelor cu caracter personal este Asociația Camera Franceză de Comerț, Industrie și 

Agricultură în România, cu sediul în București, str. Gheorghe Țițeica nr. 212-214, et. 3, sector 2, 

telefon: +40(0)21 317 12 84, fax: +40 (0)21 317 10 62, e-mail: ccifer@ccifer.ro (denumită în continuare 

„CCIFER” sau „Operatorul”). 

 

3. Scopurile prelucrării datelor  

CCIFER prelucrează date cu caracter personal: 

a) în scopul desfășurării activităților specifice CCIFER în raport cu membrii săi, respectiv pentru 

atingerea scopurilor CCIFER, în calitatea acesteia de asociație non-profit, apolitică și 

independentă, după cum urmează (denumite în continuare „Scopurile Asociației CCIFER”):  

- reprezentarea comunității de afaceri franco-române în dialogul cu partenerii publici și 

privați, autorități publice, asociații profesionale, sectoriale etc.; 

- dezvoltarea comunității de afaceri franco-române și a relațiilor economice franco-române; 

- sprijinirea întreprinderilor franceze sau române în dezvoltarea afacerilor în România sau 

Franța și creșterea schimburilor comerciale între cele două țări; 

b) în scopul desfășurării activităților specifice CCIFER în raport cu membrii săi, respectiv pentru 

atingerea obiectivelor CCIFER, în calitatea acesteia de asociație non-profit, apolitică și 
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independentă, după cum urmează (denumite în continuare „Obiectivele Asociației 

CCIFER”):  

- facilitarea și promovarea comerțului cu bunuri și servicii între România, pe de o pare, și 

Franța și alte state ale Uniunii Europene, pe de altă parte, în special cu Camerele de Comerț 

din aceste țări; 

- informarea membrilor săi cu privire la oportunitățile de afaceri prin efectuarea studiilor de 

piață, expertize, analize etc.; 

- contribuirea la organizarea de târguri, expoziții, seminarii de informare sau participarea la 

orice eveniment de acest gen; 

- editarea de publicații tipărite sau electronice al căror profil corespunde obiectivelor 

menționate mai sus; 

- informarea permanentă a membrilor săi prin intermediul scrisorilor, circularelor sau prin 

alte mijloace de difuzarea, în special prin publicarea unui buletin informativ periodic; 

- în măsura posibilităților sale de informare, înștiințarea membrilor săi privind situația din 

România, în special în ceea ce privește dezvoltarea comerțului exterior, posibilitățile de 

cooperare economică și de investiții, evoluții ce ar putea apărea în domeniul politic, 

economic și social; 

- identificarea de soluții de instalare (identificarea de spații, spații pentru stabilirea sediului 

social, servicii administrative, infrastructură, logistică);  

- efectuarea de cercetări / abordări pentru a ajuta la crearea de societăți în România; 

- intermediere de servicii de formare continuă, organizare de ateliere, seminarii, evenimente, 

conferințe informative. 

c) în scopul încheierii sau executării unui contract de furnizare de bunuri sau servicii necesare 

pentru atingerea Scopurilor Asociației CCIFER, a Obiectivelor Asociației CCIFER sau pentru 

funcționarea și organizarea corespunzătoare a CCIFER, ori în scopul încheierii sau executării 

unui contract de muncă/de colaborare; 

d) în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind gestiunea economico-financiară și 

administrativă (în vederea ținerii și organizării contabilității în condițiile legii, emiterii de 

facturi fiscale șamd);  

e) în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind arhivarea documentelor și informațiilor; 

f) în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind relațiile de muncă cu salariații CCIFER sau de 

colaborare cu colaboratorii CCIFER; 

g) în scopul îndeplinirii obligațiilor legale de cunoaștere a clientelei și luării măsurilor legale 

necesare privind prevenirea și combaterea spălării banilor sau finanțării actelor de terorism; 

h) în scopul îndeplinirii obligațiilor legale de raportare și informare către autorități și/sau instituții, 

agenții sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter 

personal, conform prevederilor legale aplicabile; 

i) în scopul monitorizării /asigurării securității spațiilor și/sau bunurilor CCIFER; 

j) în scopul începerii, executării sau încetării activităților specifice CCIFER pentru atingerea 

Scopurilor Asociației CCIFER / Obiectivelor Asociației CCIFER sau în scopul încheierii sau 

executării unui contract de colaborare, furnizare servicii sau orice alt tip de contract, atunci 

când prelucrarea este efectuată în contextul acestor activități, iar persoanele vizate sunt 

implicate într-un fel sau altul (în calitate de reprezentant/angajat/colaborator al uneia dintre 

părți sau persoana vizată sau organizația/structura din care persoana vizată face parte este client, 

partener sau colaborator al furnizorilor/partenerilor/colaboratorilor CCIFER etc.); 
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k) în scopul gestionării și administrării relației cu membrii, clienții, partenerii sau colaboratorii 

CCIFER, inclusiv atunci când prelucrarea este necesară pentru gestionarea și administrarea 

relației cu angajatorul, organizația, structura din care persoana vizată face parte;  

l) în scopul gestionării și întocmirii unor rapoarte în scopuri interne, ale auditului intern; 

m) în scopul conformării cu reguli sau reglementări interne, coduri de conduită sau practici 

generale aplicabile CCIFER sau membrilor, clienților, partenerilor săi; 

n) în scopul exercitării și/sau apărării drepturilor CCIFER; 

o) în scopul unui proces de recrutare/angajare/internship sau în contextul unui raport de muncă 

sau de colaborare; 

p) în scopul efectuării de cercetări și/sau analize în scopuri statistice; 

q) în scopuri de reclama și marketing direct, mai precis în vederea trimiterii de informări 

(newsletter) sau comunicări comerciale de către CCIFER (prin e-mail, sms, poștă sau alte 

mijloace de comunicare directă), cu privire la activitatea sa, serviciile oferite de CCIFER, știri, 

evenimente șamd, precum și în vederea administrării relației cu clienții, colaboratorii, 

partenerii săi, actuali sau potențiali.  

 

4. Temeiul legal al prelucrării datelor 

În funcție de scopul prelucrării aplicabil, dintre cele de mai sus, datele cu caracter personal vor fi prelucrate 

de către CCIFER, după caz, pe baza: 

i. nevoii de executare unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face 

demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, atunci când CCIFER 

prelucrează date în scopurile indicate la punctele a), b), c), de mai sus; 

ii. necesitatea îndepliniri unei obligații legale care îi revine CCIFER, atunci când CCIFER 

prelucrează date în scopurile indicate la punctele d), e), f), g), h), i), de mai sus; 

iii. intereselor legitime ale CCIFER sau ale unui terț (acesta din urmă fiind, de regulă, un 

membru, client, partener sau colaborator CCIFER), atunci când CCIFER prelucrează date 

în scopurile indicate la punctele j), k), l), m), n), o), p), de mai sus; 

iv. consimțământului, mai exact, pe baza acordului persoanei vizate, atunci când CCIFER 

prelucrează date în scopul indicat la punctul q), de mai sus. 

 

În general, interesele legitime ale CCIFER sunt în principal acelea de a-și desfășura activitatea cu bună-

credință, în conformitate cu prevederile legale, precum și cu reglementările interne, politicile interne și 

internaționale ale rețelei din care face parte, standardele și deontologia aplicabile statutului său, iar 

interesele legitime ale membrilor, clienților, partenerilor sau colaboratorilor CCIFER sunt în principal 

acelea de a-și desfășura activitatea comercială în deplină legalitate, cu bună-credință și de a beneficia de 

activitatea și serviciile CCIFER în conformitate cu standardele aplicabile lor și cu respectarea 

reglementărilor interne sau corporative cărora se supun. 

 

Atunci când datele personale sunt prelucrate de către CCIFER în scopuri de marketing direct/comunicări 

newsletter, acest lucru are ca temei consimțământul dumneavoastră și numai pentru ca ați optat să vă 

contactăm în asemenea scopuri. Prin urmare, prelucrarea în scopuri de reclamă și marketing direct se va 

putea face până la momentul în care ne comunicați ca ați decis să vă retrageți consimțământul astfel acordat. 

Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul, fără a fi prejudiciat în vreun fel.  
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În cazul categoriilor speciale de date, dacă în cazuri excepționale vom prelucra asemenea date, ca regulă, 

prelucrarea va fi întemeiată pe: consimțământul persoanei vizate, existența unei obligații legale de 

prelucrare a acestor categorii de date sau pe faptul că prelucrarea este necesară pentru constatarea, 

exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

 

5. Categorii de date cu caracter personal prelucrate și categorii de persoane vizate 

Datele cu caracter personal pe care CCIFER le prelucrează sunt în principal cele furnizate direct de către 

persoanele vizate în cadrul interacționării cu CCIFER sau de către angajatorii/colegii/colaboratorii acestora, 

din cadrul societății, grupului de societăți sau organizației în cadrul căreia persoanele vizate activează, 

datele fiind necesare în contextul raporturilor contractuale pe care CCIFER le are cu membrii, clienții, 

partenerii săi, existenți sau potențiali, în vederea desfășurării activităților specifice CCIFER pentru 

atingerea Scopurilor Asociației CCIFER / Obiectivelor Asociației CCIFER. De asemenea, putem avea 

datele dumneavoastră ca urmare a organizării de târguri, expoziții, seminarii de informare sau a participării 

la orice eveniment de acest gen. 

 

De asemenea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în funcție de activitățile concrete desfășurare 

de CCIFER sau serviciile concrete asumate față de membrii sau clienții săi și în legătură cu furnizarea 

acestora, este posibil ca CCIFER să efectueze verificări și/sau să obțină informații sau date cu caracter 

personal despre persoane fizice (persoane vizate) de la parteneri publici sau privați, autorități publice, 

asociații profesionale, sectoriale, orice instituție competentă, registre publice, arhive, baze de date publice, 

baze de date electronice sau terți abilitați, deținători de astfel de informații și date.  

 

CCIFER prelucrează categorii de date cu caracter personal, care pot include, după caz: 

a) informații și date de contact, cum sunt: numele și prenumele, adresa de domiciliu sau adresa 

profesională, numărul de telefon și adresa de e-mail, ale membrilor, colaboratorilor sau partenerilor 

CCIFER, existenți sau potențiali (ori angajaților/reprezentanților legali sau convenționali ai 

acestora); 

b) date personale prelucrate în contextul unei cereri de adeziune la CCIFER, pentru a deveni membru 

CCIFER, cum ar fi: numele și prenumele persoanei interesate/reprezentanților legali sau 

convenționali ai persoanei juridice interesate, adresa de facturare sau adresa profesională, 

informații și date de contact, date bancare și semnătura; 

c) date personale prelucrate în contextul unor contracte asumate de CCIFER sau alte activități 

CCIFER (evenimente, expoziții etc.) în privința cărora persoanele vizate sunt implicate într-un fel 

sau altul (în calitate de parte contractantă sau participant, expozant, 

reprezentant/angajat/colaborator al uneia dintre părți, trainer etc.); 

d) datele personale dezvăluite voluntar de persoanele vizate sau de care CCIFER ia cunoștință și le 

prelucrează prin intermediul conturilor sale de Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Flicker, 

Instagram sau alte site-uri administrate de CCIFER sau ori de câte ori ne scrieți sau ne contactați 

din proprie inițiativă pentru a ne transmite solicitări, cereri, sugestii, sesizări etc. (indiferent de 

modalitatea de comunicare aleasă - e-mail, telefon, fax etc.). 

e) date personale inserate în CV-uri, precum și alte date necesar a fi prelucrate în contextul unui proces 

de recrutare/angajare/internship sau în contextul unui raport de muncă sau de colaborare, cum ar 

fi: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de domiciliu, profesia, locul de muncă, 

formarea profesională, data și locul nașterii etc. 
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f) imaginea vizitatorilor/participanților cu ocazia: (i) vizitelor la sediul CCIFER, în contextul 

monitorizării video a spațiilor în care CCIFER își desfășoară activitatea sau (ii) cu ocazia 

participării la evenimentele, galele, conferințele organizate de CCIFER, după caz, dacă asemenea 

evenimente sunt înregistrate/fotografiate; 

g) imaginea membrilor/reprezentanților membrilor în cazul în care aceștia doresc să apară în anuarul 

membrilor pe lista de contacte sau dacă aceștia se înregistrează în spațiul privat online pus la 

dispoziție de CCIFER, prin intermediul www.ccifer.ro. 

 

6. Spațiul privat online 

Spațiul privat online din cadrul www.ccifer.ro este rezervat strict membrilor CCIFER. Dacă sunteți membru 

sau acționați în numele și pe seama unui membru, puteți controla datele și informațiile care vor fi scrise 

atât în anuar, cât şi în formularul de contact. 

 

Puteți să optați să apăreți sau nu în fisa companiei dumneavoastră din anuarul CCIFER. Dacă optați să nu 

apăreți cu datele personale în fisa companiei din anuar, nicio mențiune referitoare la dumneavoastră nu va 

fi publicată în anuar, însă veți avea posibilitatea să fiți contactat fie prin coordonatele publice ale firmei fie 

prin intermediul spațiului privat online, dacă v-ați înregistrat. 

 

Puteți să optați să fiți contactat sau nu. Precizăm că, dacă ați ales să fiți vizibil în anuar, dar să nu puteți fi 

contactat, numai poza și numele dumneavoastră vor apărea în anuarul membrilor CCIFER. Într-un 

asemenea caz, nicio informație de contact nu va fi publicată referitoare la dumneavoastră, însă, odată cu 

aceasta, nici nu veți avea posibilitatea de a intra în contact cu alți membri și nici nu veți putea să 

obțineți/vizualizați coordonate ale altor membri. În cazul în care ați optat să fiți contactat, numai poza, 

numele și funcția dumneavoastră vor apărea la contactele anuarului, iar membrii rețelei vor avea acces la 

un buton special (cerere/solicitate de contact) pentru a putea obține coordonatele dumneavoastră. Chiar și 

așa, ei nu vor avea acces la coordonatele dumneavoastră decât în momentul în care le acceptați cererea. 

Fără acordul dumneavoastră, nicio informație de contact referitoare la dumneavoastră, din spațiul privat 

online, nu va fi accesibilă altui utilizator al www.ccifer.ro, indiferent cine ar fi. 

 

7. Necesitatea furnizării datelor și consecințele neîndeplinirii acestei obligații 

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație contractuală, necesară pentru încheierea unui 

contract în privința scopurilor menționate la punctele a), b), c), de mai sus, respectiv o obligație legală în 

privința scopurilor menționate la punctele d), e), f), g), h), i), de mai sus. În consecință, refuzul de a furniza 

datele cu caracter personal, în mod corect și complet, necesare pentru scopurile menționate, poate împiedica 

CCIFER să își îndeplinească în mod corespunzător obligațiile contractuale sau legale și poate avea drept 

consecință inclusiv imposibilitatea aderării la CCIFER, contractării serviciilor CCIFER, sistarea sau 

restricționarea activităților sau serviciilor CCIFER față de dumneavoastră, după caz. 

 

8. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 

În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru scopurile menționate mai sus (după caz), CCIFER poate 

dezvălui date cu caracter personal către anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), pentru scopurile 

menționate mai sus, astfel încât, spre exemplu, să ne îndeplinim scopurile și obiectivele, respectivii 

destinatari să ne poată furniza servicii necesare desfășurării activității noastre sau conexe operațiunilor de 

prelucrare ori sa ne îndeplinim obligații legale sau contractuale legate de scopurile menționate mai sus, cum 

ar fi: 
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- membri CCIFER sau persoanele de contact/angajații/reprezentanții legali sau convenționali ai 

acestora sau parteneri contractuali ai membrilor CCIFER; 

- agenți, contractori sau furnizori de servicii care asigură servicii către CCIFER, precum servicii de 

curierat, telecomunicații, IT, plăți, formare profesională, stocare, arhivare, marketing și publicitate, 

servicii aferente asistenței pentru membri/clienți, servicii de contabilitate, audit, avocațiale sau alte 

servicii profesionale; 

- autorități relevante de reglementare, ministere, autorități și/sau agenții responsabile cu aplicarea 

legii, la nivel local sau internațional, pentru a ne conforma oricăror legi, reguli, ghiduri, 

reglementari; 

- oricare altă persoană față de care ne-ați autorizat să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter 

personal. 

 

9. Transferul către terțe țări și măsuri de siguranță 

Datele pe care le prelucrăm sunt stocate numai pe servere din Uniunea Europeană, fiind protejate conform 

Regulamentul general privind protecția datelor adoptat la nivelul Uniunii.  

Ca regulă, în cazul în care este necesar conform scopurilor de mai sus, transferăm date numai către state 

din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European. Cu toate acestea, în funcție de locațiile în care se 

află destinatarii datelor sau sunt localizate serverele pe care sunt socate datele transferate, este posibil ca, 

dacă este necesar pentru scopurile sus-menționate, anumite date să fie transferate în state din afara Uniunii 

Europene sau ale Spațiului Economic European. În cazul unor asemenea transferuri internaționale, ne vom 

asigura că aceste transferuri sunt efectuate în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de 

protecție (către state terțe recunoscute de către Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de 

protecție) sau sub rezerva unor alte măsuri de protecție adecvate (e.g. clauze standard asumate de 

destinatari), conform legislației aplicabile în domeniu.  

 

10. Perioada stocării datelor/Criteriile determinării perioadei de stocare 

Vom păstra datele cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile 

contractuale asumate, respectiv pentru o perioadă egală cu perioada stabilită de cerințele legale de păstrare 

a informațiilor aplicabile în domeniul nostru de activitate, al legislației fiscale/financiare, precum și al altor 

reglementari și/sau prevederi specifice aplicabile.  

Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele luăm în calcul durata contractuală, până la 

executarea/expirarea obligațiilor contractuale, precum și termenele de arhivare ce sunt aplicabile 

documentelor create de CCIFER. Spre exemplu, ca regulă, CCIFER va stoca datele cu caracter personal 

pentru o perioadă ce nu va depăși, după caz: 

- 10 ani de la momentul încetării contractelor în legătură cu care CCIFER a colectat și/sau prelucrat 

datele respective; 

- 5-10 ani de la data încheierii fiecărui exercițiu financiar pentru datele cu caracter personal incluse 

documente fiscale/financiare, în conformitate cu cerințele legale din reglementările 

fiscale/financiare;  

- 50 de ani de la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar pentru datele personale ale salariaților CCIFER, 

incluse în documentele de salarizare; 

- 3 ani de la momentul primirii CV-urilor, pentru datele inserate în CV-uri, sau de la momentul 

finalizării procesului de recrutare, pentru datele colectate în cadrul unui proces de recrutare ce nu 

s-a finalizat cu recrutarea candidatului, după caz; 

- 30 de zile pentru imaginile înregistrate de sistemul video montat în spațiile în care își desfășoară 



 1 septembrie 2018 

activitatea CCIFER.  

 

11. Drepturile persoanelor vizate cu privire la datele cu caracter personal 

Persoanele vizate au o serie de drepturi ce pot fi exercitate în condițiile prevăzute de lege. 

 

Dreptul de acces  

Aveți dreptul de a obține din partea CCIFER o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal 

care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații relevante în legătură cu acestea, 

precum: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari 

cărora datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații 

internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau, 

dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) dreptul de a solicita 

CCIFER rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor referitoare la persoana 

vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de 

supraveghere; (g) în cazul în care datele nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile 

privind sursa acestora; (h) existența (dacă e cazul) a unui proces decizional automatizat incluzând crearea 

de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și 

privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.  

 

Dreptul la rectificare  

Aveți dreptul de a obține de la CCIFER rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. 

Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor 

cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.  

 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)  

Aveți dreptul de a obține din partea CCIFER ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără 

întârzieri nejustificate, în cazul în care exista unul dintre următoarele motive:  

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate sau prelucrate;  

(b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu exista niciun alt temei juridic 

pentru prelucrare;  

(c) vă exercitați, în orice moment, dreptul la opoziție, din motive legate de situația particulara în care 

vă aflați, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim, inclusiv creării de profiluri pe baza 

respectivelor prelucrări și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește 

prelucrarea; 

(d) vă exercitați, în orice moment dreptul la opoziție, cu privire la prelucrarea în scop de marketing 

direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv; 

(e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  

(f) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine 

CCIFER.  

În anumite situații, legea prevede anumite limitări în privința exercitării acestui drept, spre exemplu, prin 

excepție, ștergerea datelor nu se va putea face de îndată, iar CCIFER poate refuza ștergerea datelor, dacă 

prelucrarea (stocarea) este necesară pentru respectarea unei obligații legale (spre exemplu, activități legate 

de arhiva Operatorului), pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță de către CCIFER 

ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare.  
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Dreptul la restricționarea prelucrării  

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplica unul din următoarele cazuri:  

(a) contestați exactitatea datelor – restricționarea sa va aplica pentru o perioadă care îi permite 

Operatorului să verifice exactitatea datelor;  

(b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, 

solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;  

(c) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră 

i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau 

(d) v-ați opus prelucrării din motive legate de situația particulara în care va aflați, prelucrării întemeiate 

pe interesul legitim, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări, – restricționarea 

se va aplica pentru o perioadă care îi permite Operatorului a verifica dacă drepturile legitime ale 

Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.  

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal 

pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, 

exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau 

juridice sau din motive de interes public.  

 

Dreptul la portabilitatea datelor  

Persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc și pe care le-au furnizat 

CCIFER, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și au dreptul de a 

transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea CCIFER, în cazul în care prelucrarea se 

bazează pe consimțământul acestora sau pe necesitatea executării unui contract, iar prelucrarea este 

efectuată prin mijloace automate.  

În exercitarea dreptului la portabilitate, persoanele vizate au dreptul ca datele cu caracter personal să fie 

transmise direct de la CCIFER, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.  

 

Dreptul la opoziție  

În orice moment, persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară 

în care se află, prelucrării întemeiate pe interesul legitim, inclusiv creării de profiluri în legătură cu 

aceste prelucrări. În cazul în care persoana vizată își exercită dreptul la opoziție, Operatorul nu va 

mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Operatorul demonstrează că 

are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, 

drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea 

unui drept în instanță. 

 

Atunci când prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct/newsletter, aveți dreptul de a vă 

opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor care va privesc, iar CCIFER nu va mai 

prelucra datele cu caracter personal în asemenea scopuri în nicio situație. Mai mult, în toate cazurile 

în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a retrage 

consimțământul în orice moment, fără a fi prejudiciat in vreun fel. Conform legii, retragerea 

consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către Operator înainte de 

retragerea consimțământului. 
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Va puteți exercita oricând, oricare dintre drepturi, vă puteți accesa și actualiza oricând datele sau obține 

informații suplimentare utilizând datele de contact de mai sus. Veți primi informații privind acțiunile 

întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și în orice 

caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legii, această perioadă poate fi prelungită cu doua 

luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Veți fi informat cu 

privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor 

întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt 

furnizate în format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, dacă nu luăm masuri cu privire la 

cererea care ne-a fost înaintată, veți fi informat, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea 

cererii, cu privire la motivele pentru care Operatorul nu ia masuri și la posibilitatea de a depune o plângere 

în fata Autorității de supraveghere.  

 

Dreptul de a depune o plângere  

În cazul în care o persoană vizată consideră că drepturile de care aceasta beneficiază au fost încălcate, 

aceasta se poate adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-

30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, email: 

anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, persoanele vizate pot introduce o acțiune în justiție, pe rolul 

instanțelor judecătorești competente.  

 

12. Securitatea datelor cu caracter personal 

CCIFER depune toate eforturile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub 

controlul său, prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, 

utilizării, divulgării, copierii sau modificării neautorizate, precum și a altor riscuri similare. Aceste măsuri 

de securitate (minimizarea datelor, restrângerea accesului la date, măsuri tehnice specifice, back-up-uri 

șamd) sunt actualizate și evaluate periodic pentru a asigura permanent o prelucrare a datelor cu caracter 

personal în condiții de siguranță. Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor 

dumneavoastră, CCIFER nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate. În cazul nefericit și puțin 

probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și 

informarea persoanelor vizate. 
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