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 intelectuale, cu sediul în Str.
Aeroportului, nr. 9, Com. Cornetu, județ Ilfov, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 39/2003.
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:
date de identificare precum nume, prenume, inițială tată, semnătură, cod numeric personal;
date de contact precum adresă de corespondență și domiciliu, număr de telefon, număr de fax,
adresă de email.
SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Fundația Special Olympics România pe bază de consimțământ
(conform art. 6, al. (1), lit. a) din Regulamentul UE 679/2016 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), în
scopul derulării campaniei de redirecționare a până la 3.5% din impozitul anual datorat, respectiv pentru transmiterea
formularului 230 catre ANAF în sistem online sau pe bază de borderou, la oficiile poștale, după caz. Fondurile astfel
obținute vor fi utilizate de Fundația Special Olympics România exclusiv pentru desfășurarea de programe în beneficiul
copiilor și adulților cu dizabilități intelectuale din România.
De asemenea, consimțământul dumneavoastră privitor la nume, prenume, adresă de corespondență și/sau de
domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon ne este util pentru a vă trimite periodic materiale informative despre
activitățile desfășurate de fundație.
Consimțământul exprimat pentru oricare dintre scopurile sus-menționate poate fi retras oricând, fără nicio
motivare și fără nicio consecință pentru dumneavoastră.
Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de fundație timp de 2 ani de la data finalizării campaniei (25 mai
2022). Datele personale cuprinse în documente financiar-contabile vor fi păstrate de noi timp de 10 ani, începând cu data
încheierii exercițiului financiar (anului) în care au fost colectate.
În cazul în care decideți să vă exercitați dreptul de retragere a consimțământului, vom proceda la ștergerea tuturor
datelor dumneavoastră în termen de cel mult 30 de zile de la data retragerii, cu excepția datelor cuprinse în documentele
financiar-contabile, care vor fi păstrate de fundație conform prevederilor legale în vigoare.
TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚE PĂRȚI
Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de fundație pot fi transmise către terțe părți dacă aceasta este o
obligație legală a fundației, ca urmare a solicitării dumneavoastră sau la solicitarea unei 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.
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
În vederea respectării drepturilor dumneavoastră, vă informăm care sunt acestea și cum pot fi ele exercitate:
- dreptul de a solicita fundației accesul la propriile date, rectificarea sau ștergerea acestora, precum și
restricționarea prelucrării sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, în ceea ce privește datele prelucrate, fără a afecta legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal.
În vederea respectării acestor drepturi, precum și pentru orice solicitare legată de informații, de accesul la date, de
rectificare sau ștergere a datelor va puteți adresa fundației prin una din următoarele variante: o adresă scrisă, înaintată către

fundație, trimisă la adresa sediului social sau o cerere trimisă prin email la adresa dpo@specialolympics.ro către
Responsabilul cu prelucrarea datelor.
Fundația va răspunde în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricărei solicitări venite din partea
dumneavoastră.
Politica de confidențialitate a Fundatiei, 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, http://specialolympics.ro/ sau
să solicitați informații de la reprezentanții noștri din centrele teritoriale sau de la Responsabilul cu protecția datelor.
Subsemnatul, ......................................................................................................................................, 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 ......................................

