POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE
FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII
Data ultimei actualizări: 08.06.2021
I. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI DE DATE
Fundația pentru Dezvoltarea Agriculturii, având sediul în Șos. Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj. 1, București, Sector 2, în calitate de operator de date
(„Fundația”) colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal cu respectarea cerințelor legale, inclusiv cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(„RGPD").
II. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Prin această Politică Fundația dorește să vă informeze cu privire la modul în care Fundația prelucrează datele dvs. cu caracter personal, în mod particular cu privire la:
● scopurile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal și temeiurile aferente (a se vedea Secțiunea III de mai jos);
● categoriile de date cu caracter personal pe care Fundația le colectează de la dvs. sau din alte surse ( a se vedea Secțiunea III de mai jos);
● durata pentru care Fundația stochează datele dvs. cu caracter personal (a se vedea Secțiunea III de mai jos);
● categoriile de destinatari către care Fundația dezvăluie sau este posibil să dezvăluie datele dvs. cu caracter personal și informații privind transferul datelor (a se
vedea Secțiunea IV de mai jos);
● drepturile dvs. în calitate de persoane vizate și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi (a se vedea Secțiunea V de mai jos).
Informațiile descrise în cadrul acestei Politici vizează atât interacțiunea dvs. cu Fundația în contextul utilizării acestei pagini de internet („Website-ul”), cât și alte tipuri
de interacțiuni pe care Fundația le are sau este posibil să le aibă cu dvs. independent de utilizarea Website-ului. Aceasta înseamnă că nu toate scopurile de
prelucrare și detaliile aferente acestor scopuri vor fi aplicabile pentru dvs.
Această Politică se completează cu documentele specifice de informare ce vă pot fi furnizate de către Fundație în contextul diferitelor interacțiuni pe care le puteți avea
cu Fundația.
III.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DE PRELUCRARE

În funcție de interacțiunea cu dvs., Fundația prelucrează sau poate prelucra datele dvs. cu caracter personal după cum urmează:
SCOPUL PRELUCRĂRII

Desfășurarea de activități de
promovare
a
activității
Fundației,
respectiv
transmiterea prin e-mail de
comunicări
privind
activitatea sau/și proiectele
Fundației, în care sunt sau

1.
TEMEIUL PRELUCRĂRII

DACĂ SUNTEȚI UTILIZATOR AL WEBSITE-ULUI:
CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL SURSA
LOR

Consimțământul dvs. exprimat prin
modalitatea pusă la dispoziția dvs.
prin intermediul Website-ului

Adresa de e-mail și, dacă este cazul, alte categorii de date pe
care le furnizați direct Fundației

Important!
Dacă
alegeți
să
consimțiți la prelucrarea datelor dvs.
în acest scop, aveți dreptul de a vă
retrage consimțământul în orice
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DURATA PRELUCRĂRII

Fundația va prelucra datelor
dvs. în acest scop până la
retragerea de către dvs. a
consimțământul exprimat
inițial

pot fi implicați partenerii*
Fundației
*Puteți accesa Secțiunile
Cine suntem (Parteneri) și
Ce facem (Partenerii noștri)
din cadrul acestui Website
pentru a vedea care sunt
partenerii Fundației

moment, potrivit modalităților
indicate în fiecare e-mail trimis în
scop de promovare, respectiv prin
modalitățile indicate la Secțiunea V
de mai jos
Retragerea consimțământului dvs.
nu va afecta prelucrările realizate în
baza consimțământului dvs. până la
momentul retragerii

Gestionarea
mesajelor
transmise de dvs. prin
formularul disponibil la
Secțiunea
Contact
din
cadrul Website-ului

Interesul legitim al Fundației de a
primi
și
gestiona
solicitări/sesizări/reclamanții/alte
tipuri de mesaje

Asigurarea
funcționării
corespunzătoare a tuturor
secțiunilor Website-ului și
îmbunătățirea
funcționalităților
oferite
prin Website prin realizarea
de analize statistice privind
utilizarea Website-ului

Interesul legitim al Fundației de a
asigura o bună experiență de
navigare în cadrul Website-ului

Categoriile de date pe care le furnizați în mod direct Fundației,
de exemplu, nume, adresă de e-mail, număr de telefon, alte date
furnizate în conținutul mesajului
Important! Vă rugăm să nu transmiteți Fundației prin
formularul disponibil în secțiunea Contact din cadrul
Website-ului date precum CNP, seria și numărul actului de
identitate sau categorii speciale de date (de ex., date privind
starea de sănătate) ori date ale altor persoane fizice. Dacă totuși
furnizați date ale altor persoane fizice, vă revine obligația de a le
informa în prealabil cu privire la modul în care Fundația va
prelucra datele acestora potrivit prezentei Politici de
confidențialitate și, dacă este cazul, de a le obține
consimțământul prealabil pentru dezvăluirea datelor lor către
Fundație
Categoriile de date pe care le furnizați în mod direct Fundației
sau pe care Fundația le colectează prin observarea modului în
care utilizați Website-ul, utilizând tehnologii de tipul
cookie-urilor
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Fundația va prelucra datele
dvs. în acest scop pe durata
necesară
gestionării
mesajelor dvs. și, în funcție
de conținutul acestora,
pentru cel mult 3 ani de la
data soluționării reclamației
dvs., dacă este cazul

Fundația va prelucra datelor
dvs. în acest scop pe durata
necesară
îndeplinirii
scopului de prelucrare

Pentru
aceste
scopuri
Fundația folosește sau poate
folosi cookie-uri, astfel cum
este detaliat prin Politica
privind
utilizarea
cookie-urilor
2.

DACĂ SUNTEȚI CANDIDAT/APLICAȚI PENTRU O POZIȚIE SAU UN STAGIU DE PRACTICĂ (indiferent de canalul prin care transmiteți
candidatura dvs.)

SCOPUL PRELUCRĂRII

TEMEIUL PRELUCRĂRII

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL SURSA
LOR

DURATA PRELUCRĂRII

Desfășurarea procesului de
recrutare, pentru a primi,
evalua, gestiona candidatura
dvs. și pentru a documenta
procesul de recrutare
Fundația va avea în vedere
datele dvs. pentru alte
poziții similare celor pentru
care ați candidat doar dacă
nu solicitați ca Fundația să
procedeze
astfel
la
momentul
la
care
transmiteți candidatura sau
dacă nu vă opuneți ulterior
acestui
moment,
exercitându-vă dreptul de
opoziție în modalitățile
indicate în această Politică
de confidențialitate

Interesul legitim al Fundației de a
organiza/primi candidaturi pentru
pozițiile vacante/stagiile de practică
pe care Fundația le poate organiza
Dacă ați fost selectat pentru
ocuparea unei poziții / unui stagiu
de practică, în vederea îndeplinirii
formalităților
necesare
pentru
inițierea relației contractuale cu dvs.,
Fundația prelucrează datele dvs. cu
caracter
personal
în
vederea
încheierii contractului cu dvs.

Categoriile de date pe care le furnizați Fundației în mod direct
sau pe care Fundația le poate colecta din alte surse: nume,
prenume,
adresa
de
e-mail,
număr
de
telefon,
imagine/fotografie, domiciliu, data și locul nașterii, date privind
educația și formarea profesională, date privind calificările
profesionale și experiența profesională, date privind colaborarea
anterioară cu alți angajatori/colaboratori, date privind
implicarea în anumite proiecte sau activități profesionale, date
aferente poziției pentru care aplicați, certificări și realizări
profesionale, recomandări / referințe, date privind așteptările
salariale sau de altă natură (de ex., beneficii), date privind starea
civilă și viața familială, date privind viața socială și privată.
Categoriile de date indicate mai sus pot fi furnizate Fundației
direct de către dvs. sau pot fi colectate de Fundație din alte surse
inclusiv pe baza datelor furnizate de către dvs.: surse accesibile
publicului, prestatori de servicii de recrutare, pagini de internet
specializate în servicii de recrutare, referințe, angajați ai
Fundației sau ai altor parteneri. care vă recomandă
Important! Vă rugăm să nu transmiteți Fundației date precum
CNP, seria și numărul actului de identitate sau categorii speciale
de date (de ex., date privind starea de sănătate) ori date ale altor
persoane fizice. Dacă totuși furnizați date ale altor persoane
fizice, vă revine obligația de a le informa în prealabil cu privire la
modul în care Fundația va prelucra datele acestora potrivit

În cazul în care nu sunteți
selectat
pentru poziția
pentru
care
ați
aplicat/pentru
care
Fundația vă analizează
candidatura, Fundația va
păstra datele dvs. (i) pentru
a documenta modul de
desfășurare a procesului de
recrutare, respectiv pentru
apărarea/
exercitarea/constatarea
drepturilor Fundației în
justiție si (ii) pentru
utilizarea
ulterioară
a
candidaturii dvs. în cadrul
altor procese de recrutare,
pentru cel mult de 3 ani de
la data colectării datelor
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prezentei Politici de confidențialitate și, dacă este cazul, de a le
obține consimțământul prealabil pentru dezvăluirea datelor lor
către Fundație
3.
DACĂ SUNTEȚI REPREZENTANT, ANGAJAT SAU PERSOANĂ DE CONTACT AL/A UNUI/UNEI (POTENȚIAL) PARTENER/ONG/PRESTATOR DE
SERVICII/ALTĂ ENTITATE
SCOPUL PRELUCRĂRII
TEMEIUL PRELUCRĂRII
CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL SURSA DURATA PRELUCRĂRII
LOR
Primirea
și gestionarea
solicitării de parteneriat
transmisă de dvs. în calitate
de reprezentant, angajat sau
persoană de contact al/a
unui/unei
potențial
partener/ONG/prestator de
servicii/entități
Luarea măsurilor necesare
pentru
încheierea
și
executarea contractului cu
entitatea
pe
care
o
reprezentanți
(de
ex.,
partener, ONG, prestator de
servicii) și care include
activități
de
prelucrare
precum: comunicarea cu
dvs.; formalități pentru
încheierea
contractului;
verificări ale împuternicirii/
puterii dvs. de reprezentare;
raportări;
realizarea
de
formalități
pentru
îndeplinirea
obligațiilor
legale
Desfășurarea de activități de
promovare
a
activității
Fundației prin contactarea
dvs. telefonică de către un

Interesul legitim al Fundației de a-și
desfășura activitatea
Obligația legală pentru acele
activități de prelucrare care sunt
necesare
îndeplinirii
cerințelor
legale care revin Fundației

Nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon,
angajator/loc de muncă, poziție/funcție, date de identificare (de
ex., dacă sunteți reprezentant legal și astfel de date ne sunt
necesare pentru încheierea contractului), participație, puteri de
reprezentare, alte categorii de date pe care le furnizați Fundației
în mod direct
Categoriile de date indicate mai sus pot fi furnizate Fundației
direct de către dvs. sau pot fi colectate de Fundație din alte surse
inclusiv pe baza datele furnizate de către dvs.: surse accesibile
publicului (de ex., baza de date ONRC), entitatea pe care o
reprezentanți.

Fundația va păstra datele
dvs. cu caracter personal pe
întreaga
durată
a
contractului încheiat cu
entitatea
pe
care
o
reprezentați, precum și
după încetarea contractului,
în conformitate cu politicile
interne și cu obligațiile
legale care revin Fundației.

Interesul legitim al Fundației de a-și
desfășura activitatea

Nume, prenume, număr de telefon, angajator/loc de muncă,
poziție/funcție, participație, puteri de reprezentare, alte
categorii de date pe care le furnizați Fundației în mod direct

Fundația va prelucra datelor
dvs. pentru durata necesară
pentru
îndeplinirea
scopului de prelucrare, în
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reprezentant al Fundației în
vederea propunerii unui
potențial parteneriat cu
entitatea
pe
care
o
reprezentați
Desfășurarea de activități de
promovare
a
activității
Fundației,
respectiv
transmiterea prin mijloace
de comunicare la distanță
(de
ex.,
e-mail)
de
comunicări
privind
activitatea sau/și acțiunile
realizate de Fundație

4.

Consimțământul dvs. exprimat prin
modalitățile ce vă sunt puse la
dispoziție de către Fundație

Categoriile de date indicate mai sus pot fi colectate din
următoarele surse: surse accesibile publicului (de ex., pagina de
internet a entității pe care o reprezentanți) alți parteneri ai
Fundației care vă recomandă

funcție de interacțiunea cu
dvs.

Categoriile de date pe care le furnizați în mod direct Fundației,
de exemplu, adresă de e-mail

Fundația va prelucra datelor
dvs. în acest scop până la
retragerea de către dvs. a
consimțământul exprimat
inițial

Important!
Dacă
alegeți
să
consimțiți la prelucrarea datelor dvs.
în acest scop, aveți dreptul de a vă
retrage consimțământul în orice
moment, potrivit modalităților
indicate în fiecare comunicare de
promovare, respectiv la Secțiunea V
de mai jos

Retragerea consimțământului dvs.
nu va afecta prelucrările realizate în
baza consimțământului dvs. până la
momentul retragerii
ÎN CAZUL ÎN CARE SUNTEȚI PARTICIPANT LA UN EVENIMENT ORGANIZAT DE FUNDAȚIE SAU CU IMPLICAREA FUNDAȚIEI

SCOPUL PRELUCRĂRII

TEMEIUL PRELUCRĂRII

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL SURSA
LOR

DURATA PRELUCRĂRII

Gestionarea participării dvs.
la evenimentul organizat de
Fundație sau cu implicarea
Fundației,
inclusiv
sub
formă de webinarii

Interesul legitim al Fundației de a-și
desfășura activitatea sau contractul
încheiat cu dvs., dacă sunteți
speaker/panelist sau dacă participați
în altă calitate la eveniment în baza
unui contract încheiat de dvs. cu
Fundația
În cazul unui eveniment de tip
webinar, care este înregistrat,
temeiul
de
prelucrare
este

Categoriile de date pe care le furnizați în mod direct Fundației
în contextul înscrierii/exprimării interesului de a participa la un
eveniment, precum și în contextul participării la eveniment

Fundația va prelucra datele
dvs. cu caracter personal
pentru durata necesară
îndeplinirii scopului de
prelucrare în conformitate
cu politicile interne și cu
obligațiile legale care revin
Fundației

Înregistrarea evenimentelor
de tip webinarii, realizarea

Categoriile de date pe care le furnizați în mod direct Fundației
sau pe care le surprindem prin observare, de exemplu, imaginea
și/sau vocea
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de filmări sau/și fotografii în
cadrul evenimentelor

consimțământul dvs. exprimat prin
conectarea la webinar cu funcțiile
audio și/sau video pornite. Dacă nu
doriți să consimțiți la prelucrare, vă
rugăm să vă conectați la webinar
fără aceste funcții pornite
Pentru fotografiile sau filmările de
ansamblu sau panoramice realizate
în cadrul evenimentelor, temeiul de
prelucrare este interesul legitim al
Fundației în desfășurarea activității
și promovarea evenimentelor și
acțiunilor pe care le realizează
Pentru fotografiile sau filmările unde
dvs. sunteți surprins/ă în prim-plan,
temeiul
de
prelucrare
este
consimțământul exprimat de dvs.,
inclusiv prin gestică, mimică,
comportament (spre ex., prin modul
de poziționare în cadrul fotografiei/
filmării). Dacă nu doriți să apăreți
fotografii sau filmări, vă rugăm să vă
adresați fotografului/videografului.
Important!
Dacă
alegeți
să
consimțiți la prelucrarea datelor dvs.
în acest scop, aveți dreptul de a vă
retrage consimțământul în orice
moment, potrivit modalităților
indicate la Secțiunea V de mai jos
Retragerea consimțământului dvs.
nu va afecta prelucrările realizate în
baza consimțământului dvs. până la
momentul retragerii
5.
ÎN CAZUL ÎN CARE SUNTEȚI BENEFICIAR FINAL A FINANȚĂRILOR ACORDATE ONG-URILOR
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SCOPUL PRELUCRĂRII

TEMEIUL PRELUCRĂRII

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL SURSA
LOR

DURATA PRELUCRĂRII

Îndeplinirea formalităților
necesare pentru gestionarea
finanțărilor nerambursabile
acordate ONG-urilor și care
pot implica prelucrarea
datelor dvs. cu caracter
personal ca beneficiar final
al unui proiect susținut din
finanțările nerambursabile
acordate de Fundație, de
exemplu,
în
contextul
raportărilor pe care ONG-ul
trebuie să le realizeze către
Fundație cu privire la modul
în care a utilizat o finanțare
Promovarea
activității/acțiunilor
Fundației prin pregătirea și
distribuirea, inclusiv către
publicul larg, a unor
materiale de promovare
reflectând testimoniale ale
dvs., fotografii/filmulețe și
alte date cu privire la dvs. în
calitate de beneficiar final al
fondurilor nerambursabile
acordate de Fundație

Interesul legitim al Fundației de a-și
desfășura activitatea

Nume, prenume, date privind ocupația și locația/zona de
desfășurare a activității, beneficii ale proiectului
Categoriile de date indicate mai sus pot fi furnizate de către
ONG-urile cărora Fundația le-a acordat finanțări și/sau de către
partenerii Fundației

Fundația va prelucra datele
dvs. cu caracter personal
pentru durata necesară
îndeplinirii scopului de
prelucrare în conformitate
cu politicile interne și cu
obligațiile legale care revin
Fundației

Contractul încheiat cu dvs. pentru
cesionarea de drepturi

Imagine, voce, testimoniale, alte categorii de date furnizate de
către dvs.

Fundația va prelucra datele
dvs. cu caracter personal
pentru durata necesară
îndeplinirii scopului de
prelucrare în conformitate
cu politicile interne și cu
obligațiile legale care revin
Fundației,
respectiv
a
drepturilor contractuale ale
Fundației

SCOPUL PRELUCRĂRII

Gestionarea cererilor prin
care vă exercitați drepturilor
recunoscute potrivit RGPD

6.
ÎN CAZUL TUTUROR CATEGORIILOR DE PERSOANE VIZATE MENȚIONATE MAI SUS
TEMEIUL PRELUCRĂRII
CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL SURSA
LOR
Obligația legală, potrivit RGPD

Categoriile de date cu caracter personal pe care le furnizați în
mod direct Fundației în contextul exercitării drepturilor care vă
revin potrivit RGPD și, în funcție de drepturile pe care le
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DURATA PRELUCRĂRII

Fundația va prelucra datele
dvs. cu caracter personal
pentru durata necesară

exercitați, toate sau o parte dintre datele pe care Fundația le
prelucrează cu privire la dvs. pentru celelalte scopuri de
prelucrare documentate prin analiză

Îndeplinirea formalităților
necesare
în
contextul
apărării, constatării sau
exercitării drepturilor care
revin Fundației, dacă este
cazul, inclusiv în fața
instanțelor de judecată

Interesul legitim al Fundației de
proteja a-și proteja drepturilor

Toate sau o parte dintre datele pe care Fundația le prelucrează
cu privire la dvs. pentru celelalte scopuri de prelucrare
documentate prin analiză

îndeplinirii scopului de
prelucrare în conformitate
cu politicile interne și cu
obligațiile legale care revin
Fundației
Fundația va prelucra datele
dvs. cu caracter personal
pentru durata necesară
apărării, constatării sau
exercitării
drepturilor
Fundației, dacă este cazul

Ca regulă, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru scopurile de mai sus nu implică luarea unei decizii exclusiv pe baza unei prelucrări automate (adică cele
care nu implică o intervenție umană) și care ar produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Atunci când
asemenea decizii vor fi preconizate, Fundația vă va informa corespunzător anterior prelucrării. În cazul existenței unor asemenea decizii, aveți dreptul să obțineți
intervenție umană, să vă exprimați punctul de vedere și să contestați decizia, utilizând datele de contact indicate la secțiunea V.
Atunci când comunicați datele dvs. cu caracter personal în mod direct Fundației, este necesar să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în
scopurile menționate mai sus, cu particularitățile ce vor fi realizate la momentul colectării datelor. În caz contrar, Fundația nu va putea să aducă la îndeplinire scopurile
detaliate anterioare. După caz, furnizarea de către dvs. a datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru încheierea și/sau executarea contractului la care sunt
sunteți parte sau/și pentru conformarea cu anumite obligații legale.
Dacă furnizați către Fundație date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă revine obligația de a le informa în prealabil cu privire la modul în care Fundația le va
prelucra datele, conform celor detaliate în această Politică de confidențialitate, respectiv de a le obține consimțământul prealabil pentru dezvăluire, dacă este necesar
potrivit prevederilor legale.
IV.

DEZVĂLUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Dacă este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate anterior, Fundația dezvăluie sau este posibil să dezvăluie datele dvs. cu caracter personal
către următoarele categorii de destinatari:
a.
b.
c.
d.
e.

partenerii Fundației; pentru lista acestora, puteți accesa Secțiunea Cine suntem din cadrul Website-ului;
ONG-urilor cărora Fundația le-a acordat finanțări nerambursabile și care mai departe au implementat proiectul al cărui beneficiar sunteți;
prestatori de servicii suport IT și de stocare;
contabili, avocați și prestatori de servicii juridice;
prestatori de servicii de deplasare și cazare;
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

prestatori de servicii fiscale și financiare, prestatorii de beneficii;
prestatori de servicii de resurse umane;
prestatori de servicii de marketing și publicitate
agenți, consultanți, contractori și alți terți care prestează servicii către Operator;
autorități publice centrale/locale;
alți parteneri contractuali ai Fundației către care dezvăluirea datelor este necesară pentru prestarea serviciile contractuale;
public;
dvs. și orice alte persoane sau entități către care dezvăluirea este solicitată de dvs.

Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către categoriile de destinatari menționate mai sus nu implică un transfer al datelor în afara Spațiului Economic
European.
V.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi, indiferent de scopul în care Fundația prelucrează datele dvs. și de temeiul aferent
prelucrării:
●
●
●

●

dreptul de a solicita Fundației acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea că Fundația prelucrează datele dvs. cu caracter personal, detalii
privind activitățile de prelucrare și copia datelor pe care Fundația le prelucrează cu privire la dvs.;
dreptul de a solicita Fundației rectificarea datelor, respectiv dreptul de a solicita Fundației rectificarea datele dvs. inexacte sau completarea datele dvs.
incomplete pe care Fundație prelucrează;
dreptul de a solicita Fundației ștergerea datelor, în cazurile prevăzute de RGPD, de exemplu, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopul în care sunt
prelucrate. În urma solicitării dvs. de a vă șterge datele, este posibil ca Fundația să le anonimizeze (lipsindu-le astfel de caracterul de identificare) și continue
utilizarea informațiilor anonime în scopuri statistice. Important! Fundația nu va putea da curs cererii dvs. în toate cazurile, cum ar fi situațiile în care legea
obligă Fundația să păstreze datele o anumită perioadă sau în situațiile în care prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru un interes legitim precum apărarea
unui drept în instanță;
dreptul de a solicita Fundației restricționarea prelucrării datelor, respectiv dreptul de a solicita Fundației suspendarea temporară a prelucrării datelor dvs.
în cazurile prevăzute de RGPD, de exemplu, pe durata necesară pentru a vă corecta datele pe care Fundația le prelucrează cu privire la dvs., în măsura în care
contestați exactitatea lor.

Dacă Fundația prelucrează datele dvs. prin mijloace automate, în baza consimțământului dvs. sau pentru încheierea și/sau executarea unui contract la care sunteți parte
(potrivit Secțiunii III de mai sus), aveți dreptul la portabilitatea datelor. Astfel, aveți (i) dreptul să primiți datele dvs. pe care le-ați furnizat Fundației în mod direct
într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și (ii) dreptul de a solicita Fundației să transmitem aceste date către un alt
operator de date.
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Atunci când Fundația prelucrează datele pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, transmițând Fundației dorința
dvs. în acest sens la următoarea adresă utilizând datele de contact indicate în continuare.
În ce privește activitățile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal pe care le Fundația le efectuează în baza interesului nostru legitim sau în baza unui interes
public, aveți dreptul de a vă opune desfășurării în viitor a acestor activități de prelucrare , pentru motivele și în condițiile prevăzute de RGPD.
Pentru orice întrebări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la
office@fdagri.ro sau la sediul Fundației: Șos. Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etaj. 1, București, Sector 2.
De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor competente sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(https://www.dataprotection.ro/) în măsura în care considerați necesar (de ex., dacă nu sunteți mulțumiți de modul în care Fundația a gestionat o cerere prin care vă
exercitați drepturilor).
VI. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Dacă va fi necesar, vom actualiza periodic această Politică de Confidențialitate. Vă vom aduce la cunoștință orice modificări substanțiale ale prezentei Politici de
Confidențialitate.
VII. UTILIZAREA COOKIE-URILOR
Acest Website utilizează cookie-uri. Detalii cu privire la utilizarea cookie-urilor sunt disponibile în cadrul Politicii privind utilizarea cookie-urilor, disponibilă la
următorul link: https://fdagri.ro/politica-cookies/.
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