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NOTA DE INFORMARE A GRUPULUI TINTA PRIVIND PROTECTIA DATELOR 

PERSONALE  

  

  

Acest FORMULAR apartine si este administrat de Uniunea Nationala a Organizatiilor 

Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), cu sediul in Strada Pericle Gheorghiu, nr.15, sector 5, 

Bucuresti, punct de lucru: Strada Stefan Greceanu, nr. 7, etaj 1, ap. 2, sector 2,  Bucuresti, inregistrata 

la Judecatoria Giurgiu in baza Hotararii Judecatoresti nr. S.C.23 din data de 27.06.2000, cod 

fiscal 13164560, adresa de e-mail: unopa@unopa.ro, denumita in continuare UNOPA.  
 

Formularul va fi utilizat in cadrul proiectului „O societate civila implicata in sistemul de 

sanatate si protectie sociala”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 

Capacitate Administrativa 2014-2020, in cadrul procedurii de selectie participanti cursuri de instuire in 

domeniile “Elaborarea politicilor publice” si “Advocacy si comunicare publica”, in vederea realizarii 

urmatoarelor activitati ale proiectului: 

A2: Instruirea personalului din ONG-uri si/sau parteneri sociali in domeniul elaborarii de politici 

publice 

A2.1 Furnizarea cursului de instruire in domeniul elaborarea politicilor publice 

A3: Instruirea personalului din ONG-uri si/sau parteneri sociali in domeniul advocacy si 

comunicare publica 

A3.1: Furnizarea cursului de instruire in domeniul advocacy si comunicare publica 

 

Ghidul de aplicare a regulamentului datelor personale (GDPR) este prescurtarea 

regulamentului UE nr. 679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene 

precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE. 

UNOPA se angajeaza sa protejeze confidentialitatea datelor aplicantilor la cursuri în 

conformitate cu Ghidul de aplicare a regulamentului datelor personale (GDPR) si cu prevederile Legii 

nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile 

Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta politica de 

confidentialitate descrie modul in care colectam si folosim datele personale colectate prin 

intermediul procedurii de selectie.  
 

Prin completarea acestui formular sunteti de acord cu colectarea, prelucrarea si transferul datelor dvs., 

conform descrierii din aceasta politica de confidentialitate. 

 

Daca nu doriti ca informatiile dvs. sa fie colectate, utilizate si transferate conform celor descrise de 

aceasta politica, va puteti retrage consimtamantul.  

  

Pentru a va revoca acordul, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la unopa@unopa.ro . Daca va revocati 

consimtamantul, informatiile dvs. comunicate catre UNOPA vor fi eliminate din baza noastra de date, 

mailto:unopa@unopa.ro
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cu respectarea legilor in vigoare. Informatiile colectate prin intermediul site-ului, formularelor 

completate,  serviciului de email  sunt stocate InCloud prin serviciul de SharePoint OneDrive si sunt 

supuse Regulamentului 679/2016.  
 

Grup tinta deservit/ beneficiarii proiectului 

- reprezentanti (angajati, voluntari) ai ONG-urilor cu activitate in domeniul sanatatii si protectiei 

sociale/asociatiilor de pacienti si partenerilor sociali din Romania. 

- ONG cu activitate in domeniul sanatatii si protectiei sociale/asociatii de pacienti si parteneri 

sociali din Romania  

Formularele in care veti completa date cu caracter personal 

- Formular de intentie participare cursuri de instruire 

- Formular individual aferent participantilor la actiunile/activitatile de instruire realizate prin 

POCA 
 

Informatiile pe care le colectam  

Informatii ONG cu activitate in domeniul sanatatii si protectiei sociale/asociatii de pacienti 

- Denumire organizatie 

- Tip organizatie    □ Asociatie 

              □ Fundatie 

              □ Federatie 

              □ Sindicat 

              □ Patronat 

- Domeniu de activitate 

- Misiune organizatie 

- Telefon/Fax 

- Adresa de corespondenta 

- Adresa de e-mail  

- Pagina de Web/ Pagina de Facebook (daca este cazul) 

- Semnatura si stampila organizatie 

 

Informatii reprezentanti ai asociatiilor de pacienti  

- Nume, Prenume 
- CNP 

- Data nasterii       

- Informatii privind genul: Femeie / Barbat 

- Domiciliu de resedinta    

- Domiciliu de corespondenta  

- Numar de telefon        

- Adresa de e-mail 

- Denumire angajator     
- Tip institutie angajator 
- Functia in cadrul ONG/ Asociatiei de pacienti:  
- Contract de munca/voluntariat, numar/data: 
- Varsta implinita la data inceperii activitatii de instruire 

- Nivelul studiilor absolvite pana la data inceperii activitatii de instruire 

- Specializarea in cadrul studiilor 

- Informatii privind apartenenta la grupuri vulnerabile 
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Cum folosim informatiile pe care le colectam  

Informatiile dvs. vor fi utilizate de UNOPA in scopul inscrierii la cursurile de instruire in domeniile 

“Elaborarea politicilor publice” si “Advocacy si comunicare publica”, in cadrul procedurii de selectie 

participanti si in scopul raportarii activitatilor de instruire catre Autoritatea de Management  pentru  

Programul Operational Capacitate Administrativa - autoritatea de management cu rol de monitorizare 

si supervizare a modului de implementare a proiectului  „O societate civila implicata in sistemul de 

sanatate si protectie sociala” derulat de UNOPA, in cadrul caruia se deruleaza prezenta selectie.  

  

Cine poate avea acces la informatiile dvs.  

Informatiile dvs. pot fi impartasite cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in 

calitate de Autoritate de Management  pentru  Programul Operational Capacitate Administrativa  si cu  

Direcţiei Generale Programe Europene Capacitate Administrativă, pentru a fi utilizate exclusiv în 

scopuri statistice (art. 4 alin.1 lit. b din Legea 677/2001). 

 

AMPOCA raportează informaţii referitoare la participanţii la activităţile aferente proiectelor finanţate 

din Fondul social european. Datele colectate sunt utilizate exclusiv pentru a informa Comisia 

Europeană dacă proiectele finanţate se adresează în mod nediscriminatoriu grupului ţintă (definit drept 

totalitatea persoanelor cărora le sunt adresate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului) identificat în 

programul operaţional. 

UNOPA poate uneori sa fie obligata sa dezvaluie informatiile dvs. unor terte parti externe, cum ar fi 

autoritatile locale, instantele judecatoresti si tribunale, organismele de reglementare si / sau agentiile 

de aplicare a legii din tara de resedinta si din afara acesteia, in scopul respectarii legilor si 

reglementarilor aplicabile sau ca raspuns la o procedura legala.  

UNOPA va lua masurile necesare pentru a se asigura ca datele dvs cu caracter personal sunt prelucrate, 

securizate si transferate conform legii in vigoare.  

  

Minori  

UNOPA nu colecteaza prin intermediul prezentei proceduri de selectie, cu buna stiinta informatii de la 

copii sub 18 ani.  

  

Cat timp vom pastra datele cu caracter personal?  

Cu exceptia cazului in care va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal de catre noi si / sau 

solicitati stergerea datelor dvs personale, se aplica urmatoarele perioade de retentie: nelimitat, datele 

dvs urmand a fi pastrate in baza de date in vederea invitarii la viitoare proceduri de selectie.   

  

Drepturile dvs. legale  

Ca persoana vizata aveti drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le 

colectam de la dvs. UNOPA va respecta drepturile individuale si se va ocupa de interesele 

dumneavoastra in mod corespunzator.  

• Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul 

de acces, articolul 15 GDPR),  

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de 

acces, art. 16 GDPR),  

• Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter 

personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti 

operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR),  
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• Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea procesarii, 

articolul 18 GDPR),  

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat 

in mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul 

la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),  

• Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, 

articolul 21 GDPR),  

• Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se 

bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza 

consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 

GDPR).  

• Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea 

datelor este o incalcare a GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, 

articolul 77 GDPR).  

  

Securitatea datelor cu caracter personal   

Asociatia se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii 

unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal. La evaluarea nivelului adecvat de 

securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, 

generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea 

neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.   
 

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal  

Asociatia are dreptul de a modifica prezenta notificare, numai in cazul in care se descopera masuri 

mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si 

fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publica si va va fi 

adusa la cunostinta.  

  

Ne puteti contacta:  

In cazul in care doriti sa va exercitati oricare din aceste drepturi, puteti sa faceti o solicitare in acest 

sens catre: Catalina Zaharia, Responsabil cu Protectia Datelor, UNOPA, ADRESA: Strada Stefan 

Greceanu, nr. 7, etaj 1, ap. 2, sector 2,  Bucuresti, email: programe@unopa.ro. Cererea dvs. va fi 

tratata in termen de 30 zile de la primire, cu exceptia cazului in care este necesar un timp mai lung 

pentru a raspunde, caz in care va vom comunica intarzierea.  

 

Am citit si imi dau consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale:  

   

                     □DA               

  

                     □NU  
 

 

  

Nume si prenume:  

Semnatura:   

 


