
 

 

Declarație de confidențialitate 

Articolele 15 și 16 din Regulamentul 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 se 
aplică prelucrării de către Parlamentul European a datelor cu caracter personal. 

1. Cine vă prelucrează datele cu caracter personal? 
Parlamentul European acționează în calitate de operator de date1, iar entitatea responsabilă cu prelucrarea este 
Unitatea pentru relațiile cu societatea civilă, reprezentată de șeful de unitate.  

Puteți contacta operatorul de date/entitatea la adresa CitizensPrize@europarl.europa.eu .  

2. În ce scop sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 
Datele dumneavoastră cu caracter personal se prelucrează pentru a selecta câștigătorii Premiului cetățeanului 
european. 

3. Care este temeiul juridic al prelucrării? 
Temeiul juridic este: Decizia Biroului din 7 martie 2011 privind normele aplicabile Premiului cetățeanului european 
și modificările lor ulterioare, inclusiv normele revizuite adoptate în cadrul reuniunii Biroului din 10 februarie 2020 

4. Care sunt datele cu caracter personal prelucrate? 
Colectăm toate datele enumerate în formularul de candidatură/nominalizare: Formula de adresare (opțional), 
Prenumele (obligatoriu), Numele (obligatoriu), Denumirea grupului de cetățeni/asociației/organizației (obligatoriu 
dacă se aplică), Adresa (strada, numărul, apartamentul etc., obligatoriu), Regiunea/Comunitatea/Municipalitatea 
(opțional), Satul/Orașul (obligatoriu), Statul/Județul (opțional), Țara (obligatoriu), Numărul de telefon (inclusiv codul 
de țară, obligatoriu), E-mailul (obligatoriu), Site-ul (opțional). 

5. Cum vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 
Datele dumneavoastră vor fi folosite în procesul de selecție, în principal pentru a vă contacta în cursul depunerii 
candidaturii/nominalizării și selecției, precum și în vederea eventualei dumneavoastră participări la ceremonia de 
decernare a premiului.  

6. Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate până la finalul anului 2021, pentru a putea fi utilizate pe 
întreaga durată a ciclului anual al premiului, în scopurile menționate anterior. Datele dumneavoastră vor fi apoi 
stocate timp de 10 ani exclusiv pentru cazurile în care premiul este revocat, conform articolului 9 din norme. În plus, 
vi se poate solicita să confirmați că doriți să fiți contact(ă) de către Parlamentul European în alte scopuri, cu ajutorul 
datelor furnizate în formularul de candidatură.  

7. La cine vor ajunge datele dumneavoastră cu caracter personal? 
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate membrilor juriului național, cancelariei premiului și 
personalului Parlamentului European care gestionează premiul.   

Vor fi comunicate datele dumneavoastră cu caracter personal unei țări terțe sau unei organizații internaționale?  
Nu, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi comunicate unei țări terțe sau unei organizații 
internaționale. 

8. Se utilizează procese2 și/sau profilări automatizate3 pentru a lua decizii care v-ar putea afecta? 

Nu. 

9. Dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute de la dumneavoastră, atunci care este sursa lor?  
Nu se aplică.  

10.  Ce drepturi aveți? 
Aveți următoarele drepturi: 

                                                           
1 Un operator de date este autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte autorități, stabilește scopurile și 
mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. Operatorul de date este reprezentat de șeful entității. 
2 Luarea unei decizii exclusiv prin mijloace automatizate și fără participare umană. {Exemple teoretice: pe pagina de internet selectarea 
anumitor opțiuni vă va plasa automat pe diferite liste de distribuire, către care se trimite buletinul informativ lunar corespunzător/folosirea unui 
sistem automat de notare a răspunsurilor la teste grilă și atribuirea unui punctaj minim obligatoriu în funcție de numărul de răspunsuri corecte}. 
3 Aspecte legate de crearea de profiluri de personalitate, comportament, interese și obiceiuri ale unei persoane pentru a face predicții sau 
pentru a lua decizii cu privire la acestea. Utilizată pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanțele persoanei vizate la locul de 
muncă, situația sa economică, sănătatea, preferințele sau interesele personale, fiabilitatea sau comportamentul, amplasarea sau mișcările 
etc. {Exemplu teoretic: atunci când utilizați instrumentele platformelor de comunicare socială, datele sunt colectate, iar tendințele 
dumneavoastră se înregistrează. Aceste date sunt apoi utilizate pentru a face predicții noi/diferite în ceea ce vă privește.} 
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o dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
o dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
o dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea 

prelucrării efectuate pe baza consimțământului înaintea retragerii acestuia. 
o dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului European la adresa data-

protection@europarl.europa.eu 
o dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor la adresa 

edps@edps.europa.eu. 
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