
 

 

Politică de confidențialitate 
Termeni și condiții de utilizare a datelor cu caracter personal 

 
 

 
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Fundația Comunitară Prahova, organizație 
nonguvernamentală, non-profit care este dedicată sprijinirii comunității prahovene, cu adresa de 
corespondenta: strada Maramures, nr 12, P51,  Ploiesti, Prahova.   
 
Fundația Comunitară Prahova 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. 
 

1. DATELE CARE VOR FI PRELUCRATE 
 

Vom prelucra următoarele categorii de date personale: 

• date de identificare precum nume, adresă, cod numeric personal; 

• date biometrice, precum imagini foto/video; 

• date de contact, precum număr de telefon, adresă de email; 

• date privind competențele profesionale 
 

2. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele personale ale beneficiarilor (grantee) sau potentiali beneficiari ai programelor Fundației, cum ar fi numele, 
adresa, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal vor fi colectate și prelucrate pentru a face 
demersurile în vederea încheierii unui contract sau executării unui contract de finanțare, voluntariat sau 
sponsorizare.  
 
Datele speciale, precum imagini foto/video vor fi prelucrate în baza consimțământului beneficiarului.  
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 sau pe site-
ul web al fundației. Consimțământul pentru folosirea imaginilor poate fi retras oricând. 
 
Datele dumneavoastră de contact, cum ar fi, număr de telefon, adresă de email, vor fi prelucrate în vederea 
verificării finanțării sau pentru a vă informa asupra activităților și acțiunilor întreprinse de fundație.  
 
De asemenea, datele personale ale susținătorilor Fundației Comunitare Prahova  (donatori, participanți la 
evenimente.), cum ar fi nume, prenume, adresă de email și telefon, imagini foto/video vor fi prelucrate în 
vederea informării acestora despre activitățile și acțiunile întreprinse de fundație, prin trimiterea de buletine 
informative, invitații și mesaje personalizate. Și în aceste cazuri vă vom solicita anetior consimțământul, iar acesta 
va putea fi retras oricând, ulterior. 
 
Datele dumneavoastră personale cuprinse în documente justificative vor fi păstrate de noi timp de 10 ani,  
începând cu data încheierii exercițiului financiar (anului) în care au fost colectate. Prin documente justificative se 
înțelege: contracte și acte de donație, deconturi, contracte de prestări servicii sociale și altele asemenea. 
Imaginile foto/video vor fi șterse din evidențele fundației în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii 
relațiilor contractuale, sau de la data retragerii consimțământului, după caz. 
 



 

 

Datele de contact (adresă de email, număr de telefon) vor fi șterse în termen de maximum 30 de zile de la data 
la care relațiile contractuale s-au încheiat sau de la data retragerii consimțământului. 
 
Orice alte date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât este necesar 
realizarea scopului pentru care au fost colectate și vor fi șterse din evidențele noastre în maximum 30 de zile de 
la îndeplinirea acestui scop sau de la retragerea consimțământului, dacă este cazul. 
 
 
 

3. 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 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: Agențiile 
Județene și Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Autoritatea Națională pentru Calificări, 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. 
 
De asemenea, în mod excepțional, datele personale ale beneficiarilor care primesc donații sau finanțări prin  
intermediul programelor/evenimentelor Fundației vor putea fi transmise către sponsorii programului/Fundației.  
 
 

4. DREPTURILE BENEFICIARILOR ȘI ALE SUSȚINĂTORILOR 
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 se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor 

• dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, în ceea ce privește datele prelucrate pe baza 
consimțământului, 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 legate de informații, de accesul la date, 
de rectificare sau ștergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din următoarele variante: o adresă scrisă, 
înaintată către fundație, trimisă la adresa sediului social sau o cerere trimisă prin email 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 
unei persoane vizate. 
 
Pentru orice nelămurire, solicitare sau reclamație referitoare la colectarea și folosirea datelor cu caracter 
personal, orice beneficiar, reprezentant legal al unui beneficiar ori orice altă persoană vizată se poate 
adresa Responsabilului cu protecția datelor, printr-un email, la 
adresa initiativa@fundatiacomunitaraprahova.ro.  
 
 
 

mailto:initiativa@fundatiacomunitaraprahova.ro


 

 

5. CONTEXTUL LEGISLATIV 
 
 Conform cerintelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem 
obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care 
ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru in acord cu prevederile Regulamentului GDPR. 
Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
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