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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

 

 

Acest FORMULAR aparține și este administrat de Uniunea Naţională a Organizațiilor 

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

5, București, punct de lucru: Strada Ştefan Greceanu, nr. 7, etaj 1, ap. 2, sector 2,  Bucureşti, 

înregistrată la Judecătoria Giurgiu în baza Hotărârii Judecătorești nr. S.C.23 din data de 

27.06.2000, cod fiscal 13164560 și poate fi contactată pe adresa de e-mail: unopa@unopa.ro, 

denumită în continuare UNOPA. 

 

UNOPA, se angajează să protejeze confidențialitatea datelor aplicanților noștri și se străduiește să 

ofere o experiență sigură pentru aplicanți. Această politică de confidențialitate descrie modul în 

care colectăm și folosim datele personale colectate prin intermediul procedurii de selecție. 

 

Prin completarea acestui formular sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor 

dvs., conform descrierii din această politică de confidențialitate. Dacă nu doriți ca informațiile dvs. 

să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această politică, vă puteți retrage 

consimțământul. 

 

Pentru a vă revoca acordul, vă rugăm să ne transmiteţi un e-mail la unopa@unopa.ro . Dacă vă 

revocați consimțământul, informațiile dvs. comunicate către UNOPA vor fi eliminate din baza 

noastră de date, cu respectarea legilor în vigoare. Informațiile colectate pe site-urile, aplicațiile, 

serviciu de email  sunt stocate InCloud prin serviciul de SharePoint OneDrive și sunt supuse 

Regulamentului 679/2016. 

 

Informațiile pe care le colectăm 

Colectăm informații  de la dvs., cum ar fi: 

• Formular Curriculum vitae 

• Ofertă tehnico-financiara 

• În contextul încheierii unui raport contractual, se vor solicita copii ale documentelor care 

atestă informații din CV (dovada formării profesionale, alte documente relevante), 

documente legale (copie act de identitate, etc.) 

 

Cum folosim informațiile pe care le colectăm 

Informațiile dvs. vor fi utilizate de UNOPA în scopul selectării și angajării unui specialist 

conform Termenilor de referință atașați.  

 

Cine poate avea acces la informațiile dvs. 

Informațiile dvs. pot fi împărtășite cu Fundația Romanian Angel Appeal – subrecipient in cadrul 

proiectului ”Sustenabilitatea serviciilor pentru populațiile cheie din Europa de Est și Asia 

Centrală”, in cadrul caruia se deruleaza proiectul „Cresterea rolului societatii civile in furnizarea 

de servicii de suport pentru PLHIV in Romania” derulat de UNOPA.  
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UNOPA poate uneori să fie obligată să vă dezvăluie informațiile dvs. unor terțe părți externe, 

cum ar fi autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și / 

sau agențiile de aplicare a legii în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca 

răspuns la o procedură legală.  

 

Minori 

UNOPA nu colectează prin intermediul prezenţei proceduri de selecție, cu bună știință 

informații de la copiii sub 18 ani. 

 

Cum împărțim informații cu terți? 

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar în scopurile și acelor terțe părți, după cum 

este descris mai sus (Cine poate avea acces la informațiile dvs.). UNOPA va lua măsurile necesare 

pentru a se asigura că datele dvs cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate 

conform legii în vigoare. 

 

Organismele publice 

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este 

cerut de lege. De exemplu, asociația va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, 

organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care 

pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință. 

 

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal? 

Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / 

sau solicitaţi ștergerea datelor dvs personale, se aplică următoarele perioade de retenție: nelimitat, 

CV-ul dvs urmând a fi păstrat în baza de date în vederea invitării la viitoare proceduri de selecție.  

 

Drepturile dvs. legale 

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care 

le colectăm de la dvs. UNOPA vă respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele 

dumneavoastră în mod corespunzător. 

•  Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și 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 ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter 

personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către 

alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR), 

•  Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, 

articolul 18 GDPR), 

•  Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, 

utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt 

operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR), 

•  Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, 

articolul 21 GDPR), 

•  Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor 

care se bazează pe consimțământul dvs.  
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Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de 

retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR). 

•  Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea 

datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, 

articolul 77 GDPR). 

 

Securitatea datelor cu caracter personal  

Asociația se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea 

asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal. La evaluarea 

nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea 

datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, 

pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter 

personal transmise, stocate sau prelucrate.  

 

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Asociația are dreptul de a modifica prezenta notificare, numai în cazul în care se descoperă 

măsuri mai eficienţe pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor 

vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publică și vă 

va fi adusă la cunoştinţă. 

 

Ne puteți contacta: 

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din aceste drepturi, puteți să faceți o solicitare în 

acest sens către UNOPA, ADRESĂ: Strada Ştefan Greceanu, nr. 7, etaj 1, ap. 2, sector 2,  

Bucureşti, email: programe@unopa.ro. Cererea dvs. va fi tratată în termen de 30 zile de la primire, 

cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a răspunde, caz în care vă vom 

comunica întârzierea. 

 

Am citit și îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor personale: 

  

                     □DA              

 

                     □NU 

 

Nume şi prenume: 

Semnătură:  

 

 

 

 

 


