POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE
A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această politică de confidenţialitate descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt
prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opţiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări,
precum şi modul în care noi vom respecta drepturile pe care le aveţi în calitate de persoană vizată
conform legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679
(„GDPR”).
Societatea R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Comana R.A., este
responsabilă, în calitate de operator, pentru prelucrarea următoarelor tipuri de date cu caracter
personal ale clienţilor: nume, prenume, număr de telefon fix/mobil, adresă e-mail, data nasterii/vârsta,
judet/oraş, atunci când se utilizează site-ul şi/sau orice serviciu oferit de R.N.P. ROMSILVA Administrația Parcului Natural Comana R.A.
Datele colectate pot fi:

o
o
o
o
o
o
o

tipurile de browser și versiunile utilizate,
sistemul de operare folosit de sistemul de acces,
site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referre)
data și ora accesului la site-ul internet,
adresa de Protocol Internet (adresa IP),
furnizorul de servicii internet al sistemului de acces și
orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor
noastre de tehnologie a informației.

Când folosim aceste date, ce reprezintă informații generale, nu tragem nicio concluzie cu privire
la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a:

o
o
o
o

furniza corect conținutul site-ului nostru,
optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia;
asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației, și
să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în
cazul unui atac cibernetic.

Prin urmare, analizăm statistic datele și informațiile colectate anonim, cu scopul de a asigura un
nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime ale
fișierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiect.
Pentru scopurile enunţate mai sus, următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume,
prenume, numar de telefon fix/mobil, adresa e-mail, data naşterii/vârsta, judeţ/oraş, în situaţia în care
vor fi colectate, vor fi prelucrate exclusiv pe baza consimtământului obţinut în mod expres, liber şi
neechivoc.
Utilizăm module cookie şi tehnologii similare pentru a vă recunoaşte pe dvs. şi dispozitivele dvs.
De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste
tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies.

CINE ESTE RESPONSABIL DE PRELUCRAREA DATELOR DVS.?
R.N.P. ROMSILVA - Administrația Parcului Natural Comana R.A., este operator de date
cu caracter personal, conform legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal inclusiv GDPR,
acestea sunt colectate şi prelucrate cu ajutorul site-ului şi/sau în contextul serviciilor oferite prin
intermediul sau în legatura cu acesta.
Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, societatea a desemnat responsabil cu
protecţia datelor (Data Protection Officer sau DPO) pe domnul Maricescu Cătălin Laurenţiu, care
poate fi contatctat prin e-mail: dpo@comanaparc.ro sau la numărul de telefon: 0751165552.
În general, vom şterge datele dvs. cu caracter personal dacă acestea nu mai sunt necesare
pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate iniţial. Cu toate acestea, este posibil să ni se
solicite să păstrăm aceste date pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale.
Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile descrise mai sus, vor fi stocate pentru o perioadă
de 5 ani în cazul clienţilor şi 3 ani în cazul prospecţilor.

DREPTURILE DVS. FAŢĂ DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Următoarea listă conţine informaţii cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în
vigoare privind protecţia datelor:
o
o

o

o

o

Dreptul de a retrage consimţământul: Consimţământul poate fi retras în orice moment, scriind
un email la următoarea adresă: dpo@comanaparc.ro
Dreptul la rectificare: Puteţi obţine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă
privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în
posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai
recente informații disponibile pentru noi.
Dreptul la restricţie: Puteţi obţine de la noi restricţia de prelucrare a datelor cu caracter
personal, dacă:
- contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi
trebuie să verificăm exactitatea;
- prelucrarea este ilegală şi solicitaţi restricţionarea prelucrării mai degrabă decât
ştergerea datelor cu caracter personal;
- nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitaţi pentru
constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, sau
- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au
întâietate faţa de ale dvs.
Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le
deţinem despre dumneavoastră, inclusiv informaţii cu privire la ce categorii de date cu
caracter personal avem în posesie sau control, în ce scop sunt folosite, cui au fost dezvăluite,
dacă este cazul. Puteţi obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter
personal pe care le deţinem despre dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă
pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.
Dreptul la portabilitate: la cerere, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal
către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiţia ca
prelucrarea să se bazeze pe consimţământul dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui
contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puţeti
solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.

o

Dreptul la ştergere: puţeti obţine de la noi ştergerea datelor cu caracter personal, în cazul în
care:
-

o

o

datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au
fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
aveţi dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se
vedea mai jos) şi să va executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;
datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,
dreptul la ştergere nu se aplică în cazului în care prelucrarea este necesară:
• în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care necesită prelucrarea de către
noi;
• în special pentru cerinţele legale de păstrare a datelor;
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

Dreptul de opoziţie: Puteti obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă
vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificaţi dacă doriţi ştergerea datelor cu caracter
personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.
Dreptul de a depune o plângere: în cazul unei pretinse încălcări a legislaţiei în vigoare privind
confidenţialitatea, puteţi depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecţia
datelor în tara în care locuiţi sau unde a avut loc presupusa încălcare.

GESTIONAREA ŞI SECURITATEA DATELOR
Aplicăm un nivel adecvat de securitate şi implementăm proceduri fizice, electronice şi
administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile şi procedurile
noastre privind securitatea informaţiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaţionale acceptate la
scară largă şi sunt revizuite periodic şi actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile
noastre, schimbările tehnologice, precum şi cerinţele reglementate. Accesul la datele cu caracter
personal se acordă numai personalului autorizat, şi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice
pentru a răspunde scopurilor menţionate, sub obligaţia păstrării confidenţialităţii lor. În cazul unei
încălcări a securitătii datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în
vigoare privind notificarea încălcării datelor.

CONSIMTĂMÂNT PRELUCRARE DATE
Având în vedere condiţiile menţionate în “POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR
CU CARACTER PERSONAL”, îmi exprim consimţământul în cunoştinţă de cauză, în mod expres şi
neechivoc, pentru prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon
fix/mobil, adresa e-mail, data naşterii/vârsta, judeţ/oraş.
Datele mele personale pot fi prelucrate în scopurile de mai sus de R.N.P. ROMSILVA Administrația Parcului Natural Comana R.A. prin responsabilul cu protectia datelor.
Imi exprim consimţământul în mod expres şi neechivoc ca în calitate de operator de date cu
caracter personal, să prelucraţi datele mele cu caracter personal în următoarele scopuri: colectare,
înregistrare, organizare, consultare/verificare în scopul menţionat, punere la dispozitie către
împuterniciţi şi subîmputerniciti ai acestora, stocare, stergere.
Am luat la cunoştinţă că durata de prelucrare a datelor mele pentru scopurile enumerate în
notificarea care însoţeşte prezentul consimtământ este de 5 ani în cazul clienţilor şi 3 ani în cazul
prospecţilor.

