
 

 

 
 

POLITICA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

1. CINE SUNTEM 
 
Asociația Empower Art and Artists, cu sediul în România, localitatea Orșova, str. Valea Cernei, nr 1A, județul Mehedinți, 
Cod de Înregistrare Fiscala 45295424, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la nr. 2/A/2021, cont bancar 
RO22BTRLRONCRT0621305601, deschis la Banca Transilvania, (denumită în continuare „Asociație” sau „Platforma” sau 
„Operatorul”) este operator de date cu caracter personal. 
 
Prezenta politică are rolul de informare a persoanelor vizate cu privire la condițiile în care sunt procesate datele cu caracter 
personal de către Platforma. Această politică este valabilă pentru toate activitățile specifice ale Platformei realizate prin 
intermediul site-ului https://www.empowerartists.org.  
 
Folosirea serviciilor oferite de Platformă se poate face doar după luarea la cunoștință a acestor politici.  
 
2. DEFINIȚII 
 
În cadrul prezentei politici, termenii menționați vor avea sensurile specificate mai jos: 
 

a) ”Date cu caracter personal ale persoanei vizate” – toate datele cu caracter personal, indiferent de forma sau 
mediul lor, care sunt furnizate fie de persoana vizată și/sau care pot duce la identificarea persoanei vizate; 

b) „Persoana vizată” este o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o 
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar 
fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente 
specifice, proprii identității sale fizice, economice, culturale sau sociale. 

c) ”Prelucrare” – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau 
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, 
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 
ștergerea sau distrugerea; 

d) ”Operator” – persoana juridică, cum este în situația de față Platforma, sau persoana fizică care, singură sau 
împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

e) „Consimțământ” al persoanei vizate - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de 
ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca 
datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

f) „Încălcarea securității datelor cu caracter personal” – înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod 
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter 
personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 

g) ”Regulament” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 privind 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. 

 
3. PREVEDERI CU CARACTER GENERAL 
 
Întrucât prețuim confidențialitatea informațiilor Dvs. ne obligăm să respectam dispozițiile prezentei politici, precum și 
prevederile menționate în Regulament și ale normelor prevăzute în dreptul intern în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal, securitatea și confidentialitatea acestora. 
 
4. CE DATE COLECTĂM DESPRE DVS 
 
Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (exemplu: numele, 
prenumele dvs.) sau indirect (exemplu: în funcție de profilul pe care îl creăm pentru a vă transmite mail-uri personalizate). 
Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi preferințele și obiceiurile dvs. la navigarea pe site-ul nostru, IP-ul 
computerului dvs.), dar asociate cu persoana dvs., ne ajută să vă putem identifica. Astfel, toate acestea se circumscriu  
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noțiunii de ”date personale”. 
 
Dacă vizitați website-ul nostru, dacă vă abonați la newsletter-ul nostru sau dăcă alegeți să ne susțineți financiar în una din 
modalitățile indicate pe site este foarte probabil să procesăm anumite tipuri de date personale despre dvs. cum ar fi 
numele și prenumele, telefonul, adresa de e-mail sau date de indentificare, cont bancar, astfel cum aceste date sunt 
prezentate de către Dvs. Putem de asemenea procesa datele agregate cu caracter personal ce pot fi colectate prin 
intermediul tehnologiei cookie. „Cookie-urile” - sunt fișiere pe care un server le trimite dispozitivului dvs., plasate pe site-ul 
nostru sau prin descarcare. Modalitatea în care prelucrăm cookie-uri sunt detaliate în Politica de utilizare a cookies, 
disponibilă pe website-ul nostru. 
 
Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre originea rasială sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, 
viață sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenență la sindicate, informații despre sănătate și date genetice și 
biometrice. Nu colectam nicio informație despre convingeri, viață sau orientare sexuală, opiniile politice, apartenența la 
sindicate, informații despre sănătate, date genetice sau biometrice sau despre infracțiuni. 
 
 

Date pe care le primim direct de la Dvs 

Când ne contactați 
pe site 

Când ne contactati pe site vom prelucra: 

 nume; 

 numar telefon; 

 adresă e-mail; 
 
Durata prelucrării este de 3 ani calculați de la 1 ianuarie a anului urmator anului în care ne veți 
contacta. 
 
Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim. 
 

Cand ne susțineți 
activitatea prin 
donații 

De fiecare data când alegi să ne susții activitatea putem prelucra urmatoarele date:  

 nume și prenume; 

 adresa de e-mail; 

 cont bancar și/sau număr de card; 
 
Durata prelucrării este de 5 ani calculați de la 1 ianuarie a anului următor anului în care veți 
efectua donația. 
 
Temeiul prelucrării este obligația legală. 
 
Când ne susțineti cu donații și/sau sponsorizari prin utilizarea cardului bancar, nu vă vom procesa 
detaliile pentru autorizarea plății 3D secure. Aceste date vor fi procesate doar de către entitatea 
de autorizare a tranzacției sau de către o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare a 
datelor de identificare a cardului, despre a cărei identitate veți fi informat de catre procesatorul 
plății, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosiți pentru plata online. 
 
 

Cand ne sustineți 
activitatea prin 
redirecționarea unei 
porțiuni din impozit 

Dacă împuterniciți Operatorul să depună la ANAF Formularul 230 în numele dvs. putem prelucra 
următoarele date: nume, prenume, adresa, CNP, Serie, Număr CI, Telefon, adresa de email, 
Semnătura. 
 
Durata prelucrării este de 2 ani calculați de la 1 ianuarie a anului următor anului în care veți 
efectua redirecționarea unei porțiuni din impozit. 
 
Temeiul prelucrării este obligația legală. 
 
 



 

 

Când ne sustineți 
activitatea prin 
sponsorizări 

Dacă decideți să ne sustineți cu o sponsorizare, vom procesa datele de identificare ale persoanei 
semnatare și/sau datele reprezentantului legal. 
 
Durata prelucrării este de 5 ani calcuțati de la 1 ianuarie a anului următor anului în care veți 
efectua sponsorizarea. 
 
Temeiul prelucrarii este obligația legală și relația contractuală de sponsorizare. 
 

Când organizăm 
evenimente 

Dacă veți dori să participați la evenimentele organizate de noi, vom putea procesa în funcție de 
circumstanțele evenimentului: 

 nume și prenume; 

 telefon; 

 adresa e-mail; 
 
Durata prelucrării este de 3 ani calculati de la 1 ianuarie a anului urmator anului in care va avea 
loc evenimentul. 
 
Temeiul prelucrării este obligatia relatia contractuala. 
 

Contabilitate și 
raportări 

Prelucrăm datele dvs. (cele indicate în facturile fiscale) pentru menținerea evidențelor contabile, 
pentru auditarea financiară anuală, precum și pentru depunerea declarațiilor fiscale și contabile la 
autoritățile fiscale.3  
 
Temeiul prelucrării este relația contractuală și obligația legală. 
 

Apărarea 
drepturilor în 
justiție 

Atunci când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții/reclamații nejustificate, vom 
prelucra datele dvs. (furnizate nouă de către Dvs) necesare formulării unor acțiuni în instanță, 
altor cereri și documente specifice. 
 
 Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim. 
 

Proceduri în fața 
autorităților 

Atunci cand suntem obligati conform unor prevederi legale, vom furniza autoritatilor si 
institutiilor competente datele pe care le detinem si care au solicitate in mod legal. 
 
Temeiul prelucrarii este obligatia legala. 
 

Când vă abonați la 
Newsletter 

Când alegeți să vă abonați la newsletter-ul nostru, vom procesa: 

  adresa de e-mail  

 nume și prenume;  
 
Durata prelucrării este până la retragerea consimțământului. Acesta poate fi retras oricând. 
 
Temeiul prelucrării este obligația legală. 
 

Date colectate in mod automat 

Date colecatate prin 
intermediul 
tehnologiei cookie 

Atunci când vizitați Platforma ca vizitator colectăm cu ajutorul cookie-urilor și date obtinuțe de la 
computerul, telefonul, tableta sau alt dispozitiv utilizat de dvs. („dispozitivul”), informații cu care 
vă putem identifica online („identificatori online”) și pe care le utilizăm la profilare în scop de 
marketing direct:  

 Adresa IP;  

 Browser-ul de internet pe care îl utilizați și versiunea sistemului de operare al 
dispozitivului; 

 Date de protocol HHTP/HTTPS;  

 Durata vizitei/activității dvs. pe website-ul Platformei;  

 Locația generală a dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care vă 



 

 

conectați la site-ul Platformei. 

 Afișarea corectă a conținutului; 

 Reținerea datelor tale de autentificare (atunci cand ne soliciți); 

 Îmbunătățirea website-ului Platformei; 

 Parametrarea dispozitivului de pe care te conectezi/ autentifici la cerințele site-ului 
Platformei. 

 
 Este foarte important de știut că majoritatea dispozitivelor vă oferă opțiunea de a dezactiva 
serviciile de geo-localizare chiar din setările dispozitivului respectiv. 
 
 „Cookie-uri” - sunt fișiere pe care un server le trimite dispozitivului dvs., plasate pe siteul 
Platformei sau prin descărcare.  
 
Modalitatea în care prelucrăm cookie-uri sunt detaliate în Politica de utilizare a cookies, 
disponibilă pe website-ul Platformei.  
 
Durata prelucrarii este detaliată în politica cookie. 
 
Temeiul prelucrării este consimțământul. Este important să rețineți că vă puteți retrage 
consimțământul oricând. 
 

Crearea de profiluri 
de utilizator în scop 
de marketing direct 

În funcție de interacțiunile și comportamentul dvs. în Platformă, putem colecta și prelucra prin 
intermediul partenerilor noștri (e.g Google) datele pentru a crea profilul dvs. de utilizator în 
vederea transmiterii ulterioare de oferte personalizate sau plasarea de anunțuri promoționale 
(prin Google sau Facebook). 
 În vederea profilării putem prelucra următoarele date: 

  pe baza comportamentului dvs. de navigare pe site ex.: categorii site vizualizate; 

  pe baza datelor demografice: vârstă, sex, oraș;  

 pe baza istoricului de activitate și a valorii monetare.  
 
Este important să rețineți ca vă puteți opune oricând profilării prin simpla informare a noastră cu 
privire la targetarea reclamei pe Facebook și Google. 
 
 Temeiul prelucrării este consimțământul. Este important să rețineți că vă puteți retrage 
consimțământul oricând. 
 

5. CÂT TIMP VĂ PRELUCRĂM DATELE 

Platforma prelucrează datele dvs. pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și 
conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau 
permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.  

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele: 

  pentru perioada de care avem nevoie de datele dvs. pentru a vă oferi serviciile și a ne îndeplini obligațiile față de dvs., 
precum și pentru scopurile menționate mai sus în prezenta Politică;  

 dacă v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor pentru o perioadă mai mare, vom menține datele pe toată 
această perioadă, cu excepția cazului în care vă retrageți între timp consimțământul; 

  obligațiile legale sau contractuale ne impun păstrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă de timp, de exemplu 
perioadele prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor noastre în justiție (cu titlu general, o perioadă care să acopere 
prescripția).  

Vom colecta și prelucra din nou datele dvs. dacă ni le veți oferi din nou în website-ul Platformei. Pentru scopurile pentru 
care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea datelor, evidențiate în tabelul de mai sus, vom prelucra datele dvs. cu  



 

 

 

privire la respectivul scop până când vă retrageți consimțământul privind prelucrarea în scopul respectiv, cu excepția cazului 
în care suntem obligați să menținem aceste date pentru o perioadă mai lungă de timp potrivit legii, pentru raportări la 
autoritățile publice sau pentru a ne apăra drepturile în justiție.  

Vă informăm că ne bazăm pe consimțământul dvs. atunci când prelucrăm datele dvs. pentru a vă transmite newsletter say 
mail-uri personalizate. 

6. CUI PUTEM DEZVALUI DATELE 

 
i. Datele tale personale pot fi transmise către și pot fi prelucrate de partenerii noștri de încredere pentru a-ți fi 

furnizate serviciile. 
 
Pentru a putea opera site-ul sau pentru a beneficia de susținerea Dvs. putem partaja datele dvs. cu partenerii noștri de 
încredere (procesatori de plăți, curieri, servicii hosting site, procesare și mentenanță site). Selectăm foarte atent partenerii 
și furnizorii care efectuează, în numele nostru, operațiuni suport activității noastre. împărtășim cu aceștia doar datele 
personale necesare realizării activităților specifice pe care le încredințăm acestora.  
 
Atunci când externalizăm anumite activități către partenerii noștri de încredere depunem toate eforturile rezonabile pentru 
a verifica în prealabil dacă aceștia asigură protecția datelor dvs. prin măsuri stricte de securitate a datelor și vom încheia cu 
fiecare contracte specifice prelucrarii de date.  În detaliu, putem transmite pe viitor unele date către terțe părți (furnizorii și 
partenerii noștri) pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare operării activităților Platformei, cum ar fi: 

 curieri terți autorizați de noi să livreze produsele cumpărate;  

 procesatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile în sistem 3D Secure;  

 terțe părți care gestionează newsletter-ul de e-mail, marketing prin SMS sau alte tipuri de marketing, suport clienți 
sau activități de promovare și/sau vânzare. 

 furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea e-mailurilor, furnizorii de 
telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de catastrofe și serviciile de securitate cibernetică. 

 
 
      ii.    Putem impărtăși datele dvs. cu partenerii noștri și în scopuri de marketing sau pentru a putea efectua marketing. 
 
Pentru a vă oferi servicii personalizate intereselor și preferințelor dvs., putem prelucra anumite date cu unii parteneri care 
ne ajută să vă adresăm mail-uri personalizate, cum ar fi: (i) prelucrarea datelor prin platforma Facebook pentru a vă 
transmite mail-uri personalizate prin reclame țintă cu ajutorul funcției de audiențe personalizate pe liste de clienți, sau (ii) 
prelucrarea datelor pentru a vă transmite mail-uri personalizate bazate pe publicitatea comportamentală online derulate cu 
Google AdWords. 
 
     iii.  Transmiterea datelor către autorități și instituții publice sau organe judiciare 
 
Putem transmite unele din datele tale personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune 
legea (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spalarii banilor etc.). 
 
    iv.   Accesul auditorilor și consultanților 
 
Putem transmite unele din datele tale personale furnizorilor de servicii de contabilitate, juridice, resurse umane, audit, , 
servicii bancare. 
 
Unii dintre acești destinatari (inclusiv afiliații noștri) pot folosi datele tale în țări care nu fac parte din Spațiul Economic 
European. 
 
7.  TRANSFERURI INTERNATIONALE  
 
În cazul în care vom colabora cu societăți din alte state membre Uniunii Europene sau din afara acesteia, se vor aplica  



 

 

 
 
următoarele. 
 Ca regulă, datele dvs. nu sunt stocate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European 
(„SEE”). Totuși, unele date pot fi transferate către partenerii noștri care ne ajută să operăm activitățile Platformei și sunt  
situați în afara spațiului Uniunii Europene. Însă, cu fiecare dintre acești parteneri vom depune eforturi rezonabile pentru a 
ne asigura că există măsuri adecvate de protecție a datelor. 
 
Mai exact, putem folosi furnizori de servicii care ne ajută să vă transmitem informări pe e-mail, deși este situat pe teritoriul 
SUA (în afara spațiului UE), deține certificarea Privacy Shield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) la secțiunea non-HR, 
asigurând astfel un nivel adecvat de securitate a datelor, recunoscut de Comisia Europeană. Atunci când putem să vă 
transmitem oferte personalizate prin reclame țintă apelăm la funcția de audiențe personalizate gestionată de Facebook Inc. 
situat în afara UE/Spațiului Economic European, care însă este certificat conform informațiilor disponibile public, conform 
cerințelor Scutului de Confidențialitate UE-SUA (considerat a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter 
personal transferate din Uniunea Europeană către organizații din Statele Unite). Vă recomandăm să consultați și Politica de 
confidențialitate a Facebook pe site-ul acestuia. 
 
Dacă vom transfera datele dvs. și către alți parteneri/ furnizori ai Platformei situați în state care nu asigură un nivel adecvat 
de protecție a datelor transmise, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că respectivii 
parteneri/furnizori respectă termenii și condițiile stabilite în această Politică. Aceste măsuri pot include, în plus, 
implementarea unor standarde de protecție a datelor (de ex. ISO 27001), a unor clauze contractuale standard adoptate de 
Comisia Uniunii Europene, precum și a unor sisteme de control direct al acestor mecanisme. 
 
8.     SECURITATEA DATELOR  
 
Platforma a implementat măsurile adecvate de securitate pentru a împiedica ca datele dvs. cu caracter personal să fie 
pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate în mod neautorizat. De asemenea, limităm accesul la 
datele dvs. personale acelor angajați, agenți, contractanți și altor terțe părți care au o nevoie comercială de a cunoaște 
datele respective. Aceștia vor procesa datele dvs. personale la instrucțiunea noastră și se supun obligației de 
confidențialitate.  
 
Am implementat proceduri pentru a trata orice încălcare suspicioasă a datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe 
dvs. și orice autoritate de reglementare competentă cu privire la încălcare, atunci când suntem obligați legal să acționăm 
astfel.  
 
Putem păstra datele Dvs în format fizic sau în format electronic. În unele circumstanțe, putem anonimiza datele dvs. cu 
caracter personal (astfel încât să nu mai fie asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza 
aceste informații nelimitat, fără să vă informăm. 
 
9.   DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ 
 
În completarea celor menționate în prezenta politică, în anumite circumstanțe, persoana vizată are anumite drepturi în 
conformitate cu legile privind protecția datelor cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Acestea includ: 
 
Dreptul la informare: persoana vizată este îndreptățită să știe, chiar de la momentul la care se face colectarea modul în 
care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la 
datele prelucrate. 
 
Dreptul de acces la date: persoana vizată poate obține confirmarea cu privire la datele cu caracter personal prelucrate și, în 
caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective. 
 
Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) : persoana vizată poate obține ștergerea datelor fără întârzieri 
nejustificate (există și excepții, precum: unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, unele date 
sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, unele date sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale, ori 
datele sunt prelucrate pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță). 
 



 

 

 
Dreptul la rectificare: persoana vizată poate obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal 
inexacte (de exemplu, dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete). 
 
Dreptul la restricționarea datelor: persoana vizată are dreptul temporar de a obține restricționarea prelucrării în cazul în 
care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să 
verificăm exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter 
personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul 
prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (d) v-ați 
opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă 
drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. 
 
Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării de către Operator a datelor cu caracter personal 
atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing. Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing privind 
evenimentele noastre, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing sau doar la metodele selectate (e-
mail, SMS, MMS, telefon sau poștă). 
Vă sunt puse la dispoziție mai multe căi de a renunța la primirea mesajelor de marketing: 
• Trimiteți un e-mail la adresa data.protection@empowerartists.org pentru instrucțiuni; 
• Faceți clic pe link-ul de la sfârșitul unui e-mail sau text de marketing primit prin SMS pentru a vă dezabona; 
 
Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc într-un 
format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui 
operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care: 
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) RGPD sau pe un 
contract în temeiul articolului 6 alin. (1) lit. b) RGPD și (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 
 
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată în cazul în care decizia respectivă 
produce efecte juridice sau le afectează pe acestea în mod semnificativ și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată 
a datelor menite să evalueze anumite aspecte personale. 
 
Dreptul de a va retrage consimtamantul. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în situația în care Platforma 
prelucrează datele cu caracter personal în baza acestuia. 
 
Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 
Persoana vizată nu va plăti un comision sau orice altă taxă pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a 
exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totuți, Plarforma, în calitate de operator poate impune un onorariu rezonabil 
dacă cererea formulată este vadit nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, Platforma va putea refuza să dea curs unei 
cereri primită în aceste circumstanțe. 
 
Platforma are dreptul de a cere anumite informații pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate care a efectuat 
solicitarea și a asigura, în siguranță, datele personale (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o 
măsură de securitate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul să 
le primească. Vă putem contacta pentru a vă cere informații suplimentare cu privire la cererea dvs. de a grăbi raspunsul 
nostru. 
 
Platforma va depune diligențele necesare pentru a răspunde la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, este 
posibil să dureze mai mult de o lună dacă cererea persoanei vizate este foarte complexă sau persoana vizată a formulat mai 
multe cereri. În acest caz, Platforma vă va notifica și vă va ține la curent. 
 
 
10.  ACTUALIZARE 
 
Operatorul poate actualiza în orice moment conținutul prezentei Note de informare. Toate actualizările și modificările sunt 
valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin publicare pe website și/sau prin e-mail, în măsura în care 
această dată este disponibilă. De asemenea, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare. 



 

 

 
 
11. SĂ ȚINEM LEGĂTURA 
 
Primul punct de contact pentru toate chestiunile ce reies din aceasta Politică, inclusiv solicitări de exercitare a drepturilor 
subiecților, este Departamentul responsabil cu Protecția Datelor ce poate fi contactat în urmatoarele moduri: 
 

 Prin e-mail la data.protection@empowerartists.org; 

 Prin poștă la adresa din România, localitatea Orșova, str. Valea Cernei, nr. 1A, județul Mehedinți. 
 
Daca aveti o plangere sau sunteti ingrijorat in legatura cu modul in care va folosim datele personale, va rugam sa ne 
contactati, in prima instanta, pe noi si noi vom incerca sa rezolvam problema cat mai curand posibil. 
 
Vă dorim navigare plăcută! 


