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INFORMARE  
participanți eveniment “Sprijinim un mediu mai curat pentru un viitor mai bun” 

(se va atașa sub forma de link la formularul de înscriere) 
 
 

Prezentul eveniment “Sprijinim un mediu mai curat pentru un viitor mai bun” este organizat de ADR 
CENTRU, având CUI 11293615 și sediul în Alba Iulia, str. Decebal nr. 12, județ Alba, 510093, Tel/Fax: 0258-
818616 / 0258-818613, email office@adrcentru.ro. 
 
In cadrul evenimentului, ADR CENTRU prelucrează date cu caracter personal: (i) furnizate prin completarea 
formularului de înregistrare (ii) obținute în cadrul evenimentului (nume și prenume, date de contact - email, 
categoria de vârstă, imaginea). 
 
Participarea la eveniment presupune menționarea datelor personale pe lista de prezență și filmarea și 
fotografierea. Datele cu caracter personal, inclusiv imaginea, colectate în contextul participării dumneavoastră 
la eveniment, vor putea fi comunicate de ADR Centru către finanțatori și parteneri implicați în derularea 
evenimentului, autorităților publice precum și publicului larg prin intermediul website-urilor ADR Centru, 
rețelelor de socializare și presei. 
 
ADR Centru prelucrează datele în baza consimțământului/în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale/a 
obligațiilor legale (art. 6 alin.1.lit a, b, c din Regulament). 
 
În vederea realizării scopului – desfășurare eveniment - ADR CENTRU, prin angajații cu drept de acces va 
prelucra datele dumneavoastră pe toată perioada necesară - desfășurarea activităților evenimentului fizic - 
precum și pentru promovarea ADR Centru (prin publicarea pe site-urile proprii, pe rețelele de socializare 
Facebook, etc.) și a activităților care decurg din acesta, fiind folosite și pentru analize, comunicări sau raportări 
către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat abilitate, soluționarea petițiilor și arhivare. 
 
În relația cu ADR Centru beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de 
acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, 
inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează în mod similar într-o măsură 
semnificativă, dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLEp9jWkyQYcaJzN4lF2mIRdijsrtIYgQDB_pYoNEW1qZVeA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLEp9jWkyQYcaJzN4lF2mIRdijsrtIYgQDB_pYoNEW1qZVeA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în 
vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare 
(e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, ștergere), ne puteți contacta la adresa de e-mail: 
dataprotection@adrcentru.ro, Telefon: (+40) 258 818616 sau cu o cerere la următoarea adresă: str. Decebal, 
nr. 12, Alba Iulia, județul Alba. 
 
Aveți posibilitatea oricând de a vă retrage consimțământul; retragerea consimțământului va produce efecte 
pentru viitor, fără a afecta însă legalitatea prelucrărilor realizate anterior retragerii. 
 
Nu utilizăm un proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri ale persoanelor fizice.  
 
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE). Orice 
transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
ADR Centru are stabilite măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, 
integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate; pentru a preveni utilizarea sau accesul 
neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

 
 

(se va posta în partea de jos a Formularului de înscriere la eveniment și bifarea a două căsuțe va fi necesară 
pentru transmiterea formularului) 

 
□ confirm că am peste 16 ani și sunt de acord ca datele mele cu caracter personal menționate în Informarea 
prezentată, să fie prelucrate prin orice mijloace, în conformitate cu legislația europeană (Regulamentul (UE) 
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor)de către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru; imaginea face obiectul acordului de mai jos 
□ sunt de acord cu filmarea și fotografierea  □ nu sunt de acord cu filmarea și fotografierea. 
 
 

 
 

 
 
 
 


