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PROTECTIA DATELOR PERSONALE – REGULAMENTUL 2016/679/UE
Confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal
În baza prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului
2016/679/(UE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, Institutul National de CercetareDezvoltare pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti, CEntru Suport pentru cooperare europeană
în MIcro- și Nanotehnologii - CESMIN, protejează confidenţialitatea datelor cu caracter personal
intrate în posesia sa. IMT Bucuresti se angajează să protejeze şi să folosească în mod
corespunzător datele cu caracter personal care au fost/ sunt colectate prin intermediul websiteului proiectului.
Intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt minim necesare
pentru a putea să desfăşurăm activităţile CESMIN în condiţii optime astfel încât să vă oferim
servicii pe măsura aşteptărilor dvs.
Va asigurăm că datele Dumneavoastra personale vor fi stocate în condiţii de sigurantă şi utilizate
doar în scopul diseminării de informaţii de interes pentru domeniul în care activati.
Datele Dumneavoastra personale vor fi colectate atunci când vă inregistrati în baza de date a
proiectului:
• să primiţi acces pe pagina Extranet;
• să vă abonaţi la buletinul electronic CESMIN;
• să trimiteţi o solicitare de asistenţă;
• să vă înscrieţi la evenimente;
Unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor şi altor tehnologii similare atunci când
accesaţi site-ul nostru.
Vom colecta şi stoca, după caz, următoarele tipuri de informații:
• Numele şi prenumele;
• adresa de e-mail;
• funcţia;
• afilierea;
• telefon;
• fax;
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•

adresa IP pe care o utilizați pentru a accesa site-ul nostru web

Perioada de stocare a datelor
Vă informăm că aveţi posibilitatea ca în orice moment să solicitaţi ca acestea să fie sterse din
baza noastra de date, respectând toate regulile impuse de Regulamentul UE 2016/679 privind
protecția generală a datelor cu caracter personal.
De asemenea, vă asigurăm că datele Dumneavoastra le păstram doar atât timp cât acest lucru
este necesar şi nu sunt vândute către părţi terţe.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri determinate
Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate în următoarele scopuri:
• furnizarea informaţiilor dorite;
• informări de tip newsletter în cazul în care vă abonaţi;
• trimitere invitaţii la evenimente, ateliere de lucru, dezbateri;
• elaborarea ofertelor de colaborare personalizate;
• facilitarea interacţiunilor cu posibilii parteneri din proiectele europene;
• pentru scopuri administrative, pentru a ne indeplini obligațiile contractuale şi în legatură
cu drepturile şi obligaţiile noastre legale.
Drepturi
Regulamentul GDPR conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm pe scurt în
cele ce urmează:
• aveţi dreptul să accesati datele si sa primiti informatii despre utilizarea acestora;
• aveţi dreptul să cereti corectarea datelor inexacte si/sau completarea/ informatiilor;
• aveţi dreptul să primiti datele într-un format portabil;
• aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs.;
• aveţi dreptul să vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor dvs.;
• aveţi dreptul să solicitati ştergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le deţinem;
• aveţi dreptul să apelaţi la o autoritate de supraveghere.
Securitatea datelor
IMT Bucureşti depune toate eforturile necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal
prin stabilrea unor măsuri adecvate de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării,
utilizării în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, copierii sau modificării
neautorizate. Datele Dumneavoastra sunt securizate prin utilizarea de soluţii tehnice şi
organizatorice precum: stocarea de informaţii pe servere securizate, criptarea transferurilor de
date către şi de la serverele noastre utilizând tehnologia SSL, permiterea accesului la datele dvs.
personale doar când este necesar.
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