
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
ASOCIAȚIA FORUMUL INVENTATORILOR ROMANI cunoaste importanta prelucrarii datelor cu 
caracter personal si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora prin respectarea 
Regulamentului 679/2016 (in continuare GDPR), care va intra in vigoare incepand cu 25 mai 2018. 
  
Conform cerintelor GDPR privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, ASOCIAȚIA FORUMUL INVENTATORILOR 
ROMANI administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter 
personal pe care le colecteaza, in contextul desfasurarii obiectului de activitate, servicii de cazare si 
alimentatie publica. 
  
In afara cazului in care prelucrarea datelor personale se realizeaza pentru executarea unei obligatii 
legale, pentru incheierea sau executarea unui contract, pentru protejarea unui interes legitim, interes 
public sau interes vital, ASOCIAȚIA FORUMUL INVENTATORILOR ROMANI solicita obtinerea unui 
consimtamant expres a persoanei vizate, care trebuie sa fie explicit. Aceasta acceptare trebuie sa fie 
concretizata printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc. O inactiune sau tacerea nu pot constitui 
consimtamant. 
  
NOTĂ DE INFORMARE: ASOCIAȚIA FORUMUL INVENTATORILOR ROMANI, cu sediul in Iasi, 
colecteaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra in scopul prestarii unui serviciu la 
cererea dvs. Datele colectate nu vor fi prelucrate in alte scopuri. Datele vor fi dezvaluite doar autoritatilor 
statului in temeiul obligatiilor legale. 
Conform Regulamentului 679/2016 beneficiati de dreptul la informare si acces, de rectificare sau stergere 
a datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si dreptul 
de a nu fi supus unei decizii individuale. 
  
Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea acestora. 
Pe viitor stergerea datelor se poate solicita sau acestea vor fi sterse in urmatoarele conditii: 
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate; 
(b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate si nu 
exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; (c) persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista 
motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizata se opune 
prelucrarii; 
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie sterse 
pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul; 
(f) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii 
informationale in mod direct unui copil. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti adresa societatii o 
cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email euroinvent@yahoo.com  
Orice solicitare se va solutiona intr-un termen de 15 zile. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a 
va adresa autoritatii de supraveghere sau justitiei. 
  
Datele dumneavoastra NU vor fi transferate catre alte state sau entitati. In cazul in care incalcarea 
securitatii datelor cu caracter personal este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si 
libertatile dumneavoastra, veti fi informat fara intarzieri nejustificate cu privire la aceasta incalcare. 

  
 


