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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ȘI CONFIDENȚIALITATEA ACESTORA
CINE PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Fundația Special Olympics România,
organizație nonguvernamentală, non-profit care este dedicată sprijinirii persoanelor cu dizabilități, cu adresa Str.
Aeroportului, nr. 9, Com. Cornetu, județ Ilfov, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 39/2003.
Procesarea datelor cu caracter personal se realizează în scopul derulării proiectului LIDERI prin SPORT –
Programul de Advocacy pentru Persoanele cu Dizabilitati Intelectuale, derulat în perioada 01 februarie 2021 – 31
ianuarie 2024 de Fundația Special Olympics România și Asociatia de Sprijin pentru Constituirea si Managementul
Structurilor Sportive, în cadrul programului „Active Citizens Fund România”, finanţat din Granturile SEE şi
Norvegiene 2014-2021 şi administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru
Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia Pact cu sediiile în România.
Fundația Special Olympics România își ia angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la nivel național și
european.
DATELE CARE VOR FI PRELUCRATE
Vom prelucra următoarele categorii de date personale:
I. Date cu caracter personal simple: nume, prenume, data și locul nașterii, sexul, vârsta, adresa de domiciliu, adresa de
corespondență, număr de telefon, adresa e-mail, numele și prenumele membrilor de familie;
II. Date cu caracter personal sensibile: imaginea, vocea, date privind sănătatea și dizabilitatea, date care dezvăluie
originea etnică, mărimea la tricou.
SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pentru derularea şi promovarea proiectului susmenționat, îndeplinirea obiectivelor acestuia, implementarea și gestionarea contractului de finanţare nerambursabilă,
raportarea rezultatelor și transmiterea documentelor justificative aferente rapoartelor tehnice și financiare, în scop
statistic şi pentru promovarea proiectului către publicul larg.
Consimțământul dumneavoastră privitor la imagini foto-video ne este util pentru propriile activități de
publicitate, la întocmirea rapoartelor anuale și este posibilă postarea acestor imagini în social media. Consimțământul
pentru folosirea imaginilor poate fi retras oricând fără nicio motivare și fără nicio consecință pentru dumneavoastră.
Pentru participarea la evenimentele desfășurate de fundație în mediul online, cum ar fi, dar nelimitandu-se la,
antrenamente și/sau competiții sportive organizate în mediul online, consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea
imaginilor foto-video este obligatoriu. În acest caz, fundația va solicita în mod distinct consimțământul dumneavoastră
pentru activitățile publicitare, respectiv pentru participarea la activitățile sus-menționate.
Datele dumneavoastră de contact, cum ar fi adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă de email, vor fi
prelucrate pentru prestarea serviciilor, pentru a verifica satisfacția dumneavoastră, pentru imbunatatirea calității
serviciilor fundației sau pentru a vă informa asupra activităților și acțiunilor întreprinse de fundație.
Temeiul prelucrării: Datele cu caracter personal simple (I) vor fi prelucrate de Fundația Special Olympics
România pentru inițierea și executarea contractului, respectiv prestarea serviciilor în cadrul proiectului LIDERI prin
SPORT – Programul de Advocacy pentru Persoanele cu Dizabilitati Intelectuale, in conformitate cu art. 6 alin.
(1), lit. b din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Pentru datele cu caracter personal sensibile (II)
temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimţământul dumneavoastră, conform art. 6 alin
(1) lit. a din Regulamentul menţionat anterior.
Datele speciale, precum cele privitoare la starea de sănătate, cum ar fi adeverințe și certificate care atestă starea
de sănătate a beneficiarilor vor fi prelucrate în vederea verificarii îndeplinirii cerințelor de eligibilitate specifice
proiectului. Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de noi timp de 10 ani de la data aprobării raportului final
de către Operatorul de Fond al Active Citizens Fund România.
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TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚE PĂRȚI
Datele cu caracter personal ale voluntarilor și beneficiarilor, colectate și prelucrate de fundație pot fi transmise
către terțe părți dacă această obligație incumbă fundației printr-un act normativ, ca urmare a solicitării persoanei vizate
sau la solicitarea unui entități publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice care îi revin prin lege.
Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate și transmise de fundație către: inspectori ai
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, organe ale poliției judiciare, instanțe judecătorești, executori judecătorești,
precum și orice altă instituție sau autoritate publică ale cărei atribuții includ solicitarea și obținerea de documente ce
conțin date cu caracter personal de la persoane juridice de drept privat.
Datele dumveavoastră cu caracter personal vor putea fi transmise în cadrul Spațiului Economic European, în
special pe teritoriul României, Belgia, Norvegia. În plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate către
următoarele categorii de persoane: finanțator (Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene),
administratorul proiectului, respectiv Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat,
Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia Pact cu sediile în România, Frivillighet Norge cu sediul în
Norvegia, evaluatori și/sau auditori cu ocazia controalelor desfășurate de aceștia la cererea finanţatorului si/sau
administratorului proiectului
De asemenea, în vederea desfășurării în bune condiții a competițiilor și/sau a activităților organizate de
fundație, aceasta poate transmite datele de contact ale voluntarilor și/sau beneficiarilor către unități hoteliere sau agenții
de turism sau catre operatori de transport naționali/internaționali, pentru a rezerva locuri de cazare sau bilete de
transport ale căror costuri vor fi suportate de fundație în numele beneficiarilor sau voluntarilor respectivi.
DREPTURILE BENEFICIARILOR
În vederea respectării drepturilor dumneavoastră, vă informăm care sunt acestea și cum pot fi ele exercitate:
Dreptul de retragere a consimțământului: poate fi exercitat în orice moment, cu precizarea că retragerea
consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării de date efectuate înainte de retragerea consimțământului;
- Dreptul de acces: aveți dreptul de a solicita fundatiei informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal de către aceasta.
- Dreptul de rectificare: aveți dreptul de a solicita fundatiei rectificarea datelor cu caracter personal incorecte.
- Dreptul de ștergere: aveți dreptul de a solicita fundatie ștergerea datelor cu caracter personal în anumite
situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare
pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora, etc.
- Dreptul de restricționare a prelucrării: aveți dreptul de a solicita fundatiei restricționarea prelucrării în
anumite situații, cum ar fi cazul în care contestați acuratețea datelor cu caracter personal prelucrate sau
prelucrarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea.
- Dreptul de opoziție: aveți dreptul de a va opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de
situația dumneavoastra particulară, ca datele cu caracter personal să constituie obiectul unei prelucrări, cu
excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.
- Dreptul de portabilitate: aveți dreptul să solicitati fundatiei transmiterea datelor cu caracter personal
prelucrate către dumneavoastra sau către o altă entitate ce urmează să va prelucreze datele cu caracter personal.
Prezenta informare poate fi pusă la dispoziția dumneavoastră, la cerere, gratuit, în format hârtie sau poate fi
consultată pe site-ul organizației la adresa https://specialolympics.ro/programe/advocacy/, „Politica de
confidentialitate”: Politica-GDPR-SOR-1.pdf (specialolympics.ro).
Fundația va răspunde în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricărei solicitări venite din
partea dumneavoastră.
Pentru orice nelămurire, solicitare sau reclamație referitoare la colectarea și folosirea datelor cu caracter
personal, orice client, reprezentant legal al unui client ori orice altă persoană vizată se poate adresa Responsabilului
cu protecția datelor, printr-un email, la adresa dpo@specialolympics.ro.
Politica de confidențialitate a organizației, procedurile interne și prezenta informare pot suferi modificări fără
un anunț prealabil. Pentru a fi la curent cu acestea, vă sfătuim să consultați pagina noastră web sau să solicitați
informații de le reprezentanții noștri din centrele teritoriale sau de la Responsabilul cu protecția datelor.
-

Subsemnatul, ......................................................................................................................................, în calitate
de beneficiar, prin imputernicit ................................................................................................... declar că am fost
informat asupra conținutului politicii de confidențialitate a Fundației Special Olympics România, că am înțeles
conținutul acesteia, tipurile de date cu caracter personal care vor fi prelucrate și temeiurile pentru prelucrarea acestora,
drepturile și obligațiile pe care le am și că sunt de acord cu termenii și condițiile de mai sus.
Data .............................

Semnătura ......................................

