ACORD PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………,
domiciliat/ă

în

localitatea

….……………………,
posesor

al

CI

seria

…………….……………………..…,

județul/sectorul

strada…………………………………………………………….,
…..……,

numărul………………………,

…………………………………………………...,
CNP……………………………………...,

la

data

de

eliberat

de

…………………..,

în calitate de participant în cadrul proiectului

Școala anuală de Studii Bizantine, ediția a II-a, 2019, organizată de Institutul de Studii
Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL) în parteneriat cu Universitatea
din București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea Ovidius
din Constanța, cu titlul Stabilitate și schimbare la granițele Imperiului Bizantin și ale
civilizației post-bizantine, sub coordonarea Directorului Științific Academician Răzvan
Theodorescu, Vice-Președinte al Academiei Române, Secretar general al Asociației
Internaționale de Studii Sud-Est Europene, prin completarea si semnarea prezentului acord,
îmi exprim consimțământul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor mele cu caracter
personal mai sus menționate, inclusiv a imaginii mele, în scopul participării mele la Școala
anuală de Studii Bizantine, ediția a II-a, 2019.
De asemenea, prin prezentul act îmi exprim în mod explicit acordul ca imaginea mea
(indiferent dacă este redată foto sau video) să fie utilizată și să fie făcută publică în
materialele publicitare tipărite (ziar, flyer, pliant, placate și toate materialele print), precum și
pe canalele de comunicare online ale ISACCL.
Datele personale mai sus menționate vor fi prelucrate în modalitățile prevăzute în acest acord
pe toată durata Școlii anuale de Studii Bizantine, ediția a II-a, 2019 (5-13 septembrie) și timp
6 de luni după încheierea acestui program.

Am luat la cunoștință și am primit un exemplar din Nota de informare privind protecția
datelor cu caracter personal.

Semnătura…………………………………

Data…………………………………..
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 679/2016 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, cunoscut drept Regulamentul
General privind Protecția Datelor (RGPD/GDPR).
Acesta reglementează prelucrarea de către o persoană fizică, o societate, o organizație,
inclusiv instituții publice, a unor date cu caracter personal referitoare la persoane fizice în
UE.
Astfel, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL)
colectează și procesează date personale, în conformitate cu prevederile RGDP.
Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului nu prelucrează aceste
tipuri de date pentru creare de profiluri sau în scopuri de marketing.
Datele personale pe care ISACCL le prelucrează sunt date de identificare, financiare,
demografice sau alte date personale care sunt colectate direct de la salariați sau parteneri
(persoane
fizice
sau
juridice)
prin
intermediul
petițiilor/solicitărilor/adreselor/informărilor/contractelor primite la sediu sau prin poșta
electronică/fax.
Datele cu caracter personal sunt păstrate și protejate atâta timp cât este necesar pentru
scopurile pentru care sunt prelucrate.
În cele ce urmează vă aducem la cunoștință drepturile pe care le aveți în calitate de persoane
vizate în contextul prelucrării datelor dumneavoastră personale conform prevederilor Legii
nr. 677/2001, după cum urmează:
a) dreptul la informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
b) dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare, confirmarea faptului că
datele dumneavoastră sunt prelucrate de către ISACCL;
c) dreptul de a solicita operatorului rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a
căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 și de a le transforma în date anonime;
d) dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația
dumneavoastră particulară, ca date cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei
prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție
justificată, prelucrarea încetează să mai vizeze datele în cauză;
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări
de date efectuată prin mijloace automate) decât în circumstanțele prevăzute de Legea nr.
677/2001;
f) dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele
care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing;

g) dreptul de a vă adresa justiției în situația în care ați suferit un prejudiciu în urma
prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
h) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situația în care
considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii și de a contesta
decizia acesteia în situația în care o considerați neîntemeiată.
Vă puteți exercita aceste drepturi prin înaintarea unei cereri scrise, datate și semnate, însoțită
de o copie lizibilă a Cărții de Identitate, pe care o puteți depune personal sau expedia prin
poștă/curier la adresa ISACCL.
În cerere veți preciza dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresă
(chiar și e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea numai
personal.
Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale
pe care le regăsiți aici: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298.
De asemenea, pentru mai multe informații despre acest subiect puteți consulta legislația în
vigoare, precum și site-urile instituțiilor abilitate, după cum urmează:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO-Regulamentul
General privind Protecția Datelor
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul (UE) 679/2016 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 cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția
Datelor(RGPD/GDPR) - http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1520
vdataprotection.ro– Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal
https://edps.europa.eu/- Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor - European Data Protection Supervisor
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro- Norme pentru protecția datelor personale în
interiorul și în afara UE, link de pe site-ul Comisiei Europene

