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NOTA DE INFORMARE 

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ALE PARTICIPANȚILOR la Evenimentele organizate de către ASAS – conferințe, 

simpozioane, mese rotunde 

 

În baza art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date (RGPD), Academia de Stiinte Agricole si Silvice „ Gheorghe Ionescu-Șisesti, denumită 

în cele ce urmeaza Academia cu sediul  în Bucuresti, bld Mărăști nr 61, cod poștal 011464, 

vă informează prin prezenta despre măsurile luate privind protecția datelor cu caracter personal. 

Conform cerințelor RGPD, ASAS este „operator”, în sensul definiției de la Art.4, alin.7, efectuând 

operațiuni de „prelucrare”, conform definiției de la Art.4, alin. 2. 

 

1. Scopul și baza legală a prelucrărilor 

1.1. Datele cu caracter personal ale participanților la eveniment sunt prelucrate în temeiul art. 6 

(1) din RGPD, conform căruia lit. c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei 

obligații legale ce revine operatorului; lit. e),  pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui 

interes public și care rezultă din exercitarea autorității publice cu care instituția este investită ; 

lit. a) pe baza consimțământului expres al persoanei. 

1.2. Vă putem prelucra datele de contact, în baza interesului nostru legitim, pentru a vă contacta 

în mod direct, sau pentru a vă transmite mesaje cu privire la unele aspecte organizatorice ce țin de 

Eveniment (modificarea programului, modificarea unor teme de discuție etc.).  

1.3. Dorim ca fiecare evenimentul pe care îl organizăm să fie exemplar. În acest sens, vă putem 

contacta ulterior evenimentului, în baza interesului nostru legitim, pentru a vă solicita opinia cu 

privire la eveniment.  

1.4. Fotografiile și imaginile video cu dumneavoastră, vocea, surprinse în cadrul evenimentului, 

vor fi prelucrate exclusiv în scopul prezentării evenimentului, în baza interesului nostru legitim, 

fiind publicate pe site-ul Evenimentului, pe rețelele de socializare sau în orice alte mijloace mass-

media sau de informare.  

1.5.Prelucrarea fotografiilor și imaginilor video în alt scop decât pentru prezentarea 

evenimentului se va face exclusiv cu consimțământul dumneavoastră.  

 

2. Tipuri de date cu caracter personal care se prelucrează de către ASAS 

2.1. ASAS are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile 

specificate, datele cu caracter personal care îi sunt furnizate. 

2.2. Pentru a vă putea înregistra ca și participant la evenimentele organizate , ASAS prelucrează  

următoarele date cu caracter personal:  

- nume, prenume, date de contact (număr de telefon și e-mail);  
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- adresa; 

- titlul științific/academic; 

- locul de muncă, precum şi ocupația sau funcția pe care o aveți;  

- Posibil ca, pe parcursul evenimentului ASAS să colecteze fotografii şi imagini video 

cu dumneavoastră, postate pe site sau pe adresa de facebook a evenimentului.  

 2.3. ASAS colectează şi prelucrează  doar acele date cu caracter personal pe care dvs. le 

furnizați în mod voluntar atunci când vă înregistrați pentru a participa la Eveniment.  

 2.4. Nu există nicio consecință negativă pentru dvs, în măsura în care decideți să nu 

furnizați aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, fără datele dumneavoastră de 

identificare şi de contact, ASAS  nu vă va putea înscrie la eveniment.  

 

3. Sursa datelor cu caracter personal 

3.1.  ASAS colectează date cu caracter personal direct de la persoanele participante, prin 

înscriere la eveniment sau pe baza de invitație.  Invitația se trimite individual, datele dvs. cu 

caracter personal fiind accesate de pe site-ul instituției la care sunteți afiliat.  

3.2. După finalizarea evenimentului  înregistrarea acesteia poate fi facută publică în scopuri 

educaţionale sau administrative.  

 

4. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

4.1 Datele cu caracter personal ale participanților sunt destinate utilizării de către operator 

(ASAS) și pot fi furnizate următorilor destinatari/terți, în sensul art. 4 pct. 9 din Regulamentul 

(UE) 2016/676, la solicitarea acestora: 

a) Autorități publice centrale/ locale (MADR, Ministerul afacerilor externe, ambasade 

etc.); 

b)  redacții de presă; 

c) Angajatorului/potențialului angajator al persoanei vizate; 

d) Forurile naționale și internaționale. 

 

4.2. Veți fi notificat cu privire la orice alt transfer viitor al datelor dumneavoastră personale 

către orice destinatar (fie persoană de drept privat, fizică sau juridică, autoritate publică sau orice 

alt organism), cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în 

mod expres de legislația Uniunii Europene sau de legislația  națională. 

 

5. Perioada de stocare/ arhivare a datelor cu caracter personal 

5.1.  Date cu caracter personal prelucrate de ASAS se vor stoca în conformitate cu exigențele 

art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv pe o durată rezonabilă direct proporțională cu 

nevoile ASAS,  conform procedurii proprii de stocare/ arhivare:   

- Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe întreaga durată a desfășurării 

Evenimentului, cât și ulterior pe o durată de cel mult 2 ani.  
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- Dacă stocarea datelor cu caracter personal este necesară în temeiul unor dispoziții legale 

exprese, putem să vă stocăm datele cu caracter personal în continuare, pe durata prevăzută de acele 

dispoziții legale. 

5.2. Dacă evenimentele  sunt înregistrate, acestea sunt stocate pe echipamente situate în cadrul 

ASAS. 

 

6. Drepturile în ceea ce privește furnizarea datelor cu caracter personal și modul de 

exercitare a acestora 

6.1 În raport cu ASAS și în ceea ce privește furnizarea datelor cu caracter personal, participanții 

la evenimente au următoarele drepturi:  

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita accesul la 

datele cu caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care ASAS  le prelucrează. 

b) Dreptul la restricționarea prelucrării. În situațiile prevăzute de lege, puteți solicita 

restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.  

c) Dreptul la opoziție. Puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter 

personal atunci când o astfel de prelucrare se desfășoară pentru îndeplinirea unei sarcini care 

servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit 

operatorul. 

d) Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita 

rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, incomplete sau neactualizate.   

e) Dreptul la portabilitatea datelor.  Puteți solicita transmiterea, fie către dumneavoastră, 

fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal pe care ASAS  le 

prelucrează cu privire la dumneavoastră.  

f) Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul 

de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale, spre exemplu, în cazul în care aceasta nu 

este necesară sau este nelegală sau atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea 

acelor date pentru care anterior ați consimțit. 

g) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu caracter personal. Aveti  dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti, bld. Gen. Gheorghe 

Magheru, nr 28-30, sector 1, email: anspdcp@dataprotection.ro. 

 

Pentru a va exercita aceste drepturi puteți contacta ASAS printr-o solicitare scrisă, depusa  

la adresa de e-mail: dpo@asas.ro sau la adresa poştală Bld. Mărăști, nr. 61, sector 1, București, 

cod poștal 011464. 

 

Solicitarea va fi analizată și vi se va răspunde în termen de maxim 1 lună de la primirea 

ei, conform prevederilor RGPD. 

 

7. Alte prevederi  

7.1.  ASAS nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea 

de profiluri așa cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679. 

7.2.  ASAS nu intenționează să transfere datele dumneavoastră personale către o țară 

terță sau o organizație internațională. 

https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro
https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro
mailto:dpo@asas.ro
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7.3.. Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) din 

Regulamentul (UE) 2016/679, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, 

fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea 

acestuia. 

În cazul în care Academia  intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal 

într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, aceasta va furniza către dv, în calitate 

de persoană vizată, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar 

respectiv și orice informații suplimentare relevante, cu respectarea art. 13, alin. (2) din 

Regulamentul (UE) 2016/679. 

 

 


