POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal („Politica”) detaliază când și de ce,
noi, FUNDAŢIA ŢIRIAC (denumită în continuare „Fundaţia”), în calitate de operator, cu sediul în
Calea Giuleşti, nr. 8D, parter, Sector 6, Bucureşti, România, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor sub nr. 126/10.10.2014, Cod unic de identificare nr. 33763289, vă prelucrăm datele cu
caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții
de siguranță, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care
puteți să vă exercitați aceste drepturi.
Atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal, acționăm responsabil și cu respectarea
legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 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.
Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal („Politica”) detaliază când și de ce
prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor care acceseaza acest site şi care ne
contactează prin intermediul adresei de e-mail: contact@fundatiaiontiriac.ro.
I.

SCOPUL ŞI TEMEIUL ÎN BAZA CĂRUIA PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Acest site: www.australianopenheart.com a fost creat în scop caritabil. Ne alăturăm astfel
eforturilor de caritate din lumea întreagă pentru a sprijini copiii care au fost puternic afectați de
incendiile devastatoare care au avut loc de-a lungul coastei de est a Australiei, precum și pentru
a ajuta la reconstrucția comunităților provocate de incendiu, conexiunea cu copiii mici ai familiilor
care și-au pierdut casele, inclusiv copiii pompierilor, sprijinindu-i prin programe dedicate care vor
ajuta la susținerea sănătății lor psihice.
În oricare dintre aceste situații ce sunt enumerat în continuare, nu vom prelucra prin intermediul
paginii de internet date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice cu vârsta mai mică de 16
ani. În situația în care primim date cu caracter personal aparținând unor persoane fizice cu vârsta
mai mică de 16 ani, acestea vor fi imediat șterse/distruse.
Totodată, vom șterge/distruge orice date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice cu
vârsta mai mică de 18 ani atunci când acest lucru ne este solicitat de un părinte sau un titular al
autorității părintești.
1. Având în vedere calitatea dumneavoastră de persoană fizică vizată de prelucrarea datelor,
inclusiv atunci când reprezentaţi o entitate juridică şi ne contactaţi în scopul unei donaţii sau
sponsorizări:
a) Datele prelucrate pentru donaţii mai mici de 25.000 lei (RON): adresa e-mail, numele şi
prenumele, formula de adresare (gen) şi calitatea dumneavoastră în cadrul entităţii juridice
pe care o reprezentaţi, dacă este cazul, contul bancar, fiind necesare pentru furnizarea
informaţiilor pe care le solicitaţi prin e-mail sau fiind vizibile în extrasele de cont bancar.
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b) Datele prelucrate pentru donaţii mai mari de 25.000 lei (RON): adresa e-mail, numele şi
prenumele, formula de adresare (gen), numărul de telefon şi calitatea dumneavoastră în
cadrul entităţii juridice pe care o reprezentaţi, dacă este cazul, plus datele de identificare din
actul de identitate (identificator numeric naţional, domiciliul, data naşterii), cetăţenia, ţara
de domiciliu, contul bancar, toate necesare pentru executarea unui contract şi pentru
demersurile anterioare încheierii unui contract, la cererea dumneavoastră, în scopul
donaţiei pe care doriţi să o faceţi.
În aceste cazuri temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este
interesul nostru legitim de a strânge cât mai multe donaţii în scopul declarat al Fundaţiei sau, după
caz, prelucrarea este necesară în scopul încheierii unui contract.
De asemenea, avem obligația de a respecta obligațiile impuse în sarcina noastră prin normele legale
aplicabile unei activităţi în scop umanitar (de exemplu, obligația de cunoaștere a sponsorilor sau
donatorilor, obligația de raportare către autoritățile fiscale, obligațiile în materie financiar contabilă,
obligațiile în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism).
Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest caz este este
necesitatea îndeplinirii unei obligații legale.
2. În calitate de vizitator al paginii noastre de internet, www.australianopenheart.com, vom
prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv, adresa de IP, data și ora
accesării) în scopul monitorizării traficului și pentru a îmbunătăți conținutul informativ al
paginii noastre de internet.
În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul
nostru legitim de a asigura funcționarea și eficiența paginii noastre de internet.
Pentru realizarea acestor obiective utilizăm module de tip cookie necesare funcționării Paginii de
internet.
De asemenea utilizăm și alte tipuri de module cookie ce pot fi configurate conform preferințelor
dumneavoastră. Pentru mai multe detalii puteți accesa Politica noastră de cookies
https://australianopenheart.com/files/politica_de_cookie.pdf
3. În plus și în completarea celor arătate anterior, vom prelucra datele dumneavoastră cu
caracter personal în scopul satisfacerii unor interese legitime proprii, pentru exercitarea și
apărarea drepturilor noastre, inclusiv în fața autorităților publice, pentru consultanţă
juridică şi fiscală. Datele dumneavoastră pot fi puse la dispoziţia responsabilului cu protecţia
datelor şi a autorităţilor relevante în domeniul protecţiei datelor.
II.

DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERŢI

În situații temeinic justificate, Fundaţia Ţiriac poate dezvălui datele dumnevoastră cu caracter
personal către terți, respectiv către:
•
•

instanțe judecătorești sau arbitrale și/sau alte autorități publice;
avocați, specialiști din domeniul juridic, consultanți și/sau experți contractați de noi;
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•
•
•

terțe părți indicate expres de dumneavoastră;
parteneri contractuali actuali sau potențiali;
furnizorii noștri de servicii (de exemplu, furnizorii de servicii de contabilitate, servicii
bancare, servicii de asigurare, servicii cloud, servicii IT și de mentenanță a sistemelor
IT, gestionare şi administrare site);
•
responsabilului cu protecţia datelor şi a autorităţilor relevante în domeniul protecţiei
datelor.
Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic
European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu
caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de
protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter
personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.
Această regulă nu este valabilă dacă dumneavoastră locuiţi sau vă aflaţi în afara Spaţiului Economic
European, iar datele dumneavoastră ne sunt solicitate de către autorităţile din ţara de domiciliu sau
de reşedinţă ori din alte ţări de tranzit.
III.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:
•

•
•

•

•

•

dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm
datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de
informații despre modul de prelucrare;
dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu
caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri
nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt
necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei
juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru
respectarea unei obligații legale;
dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumnevoastră
contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți
ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi
nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le
solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus
prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în
prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive
legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra
intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea
sau apărarea unui drept în instanță;
dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter
personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în acest document, într-un format
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•

•
•

structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite
aceste date unui alt operator;
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată,
inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în
mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru
executarea contractului sau este permisă de lege;
dreptul de a depune o plângere în fața Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro);
dreptul la o cale de atac în instanţă.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere sau în instanţă,
aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:
•
•
IV.

prin poștă, la adresa din Şoseaua Nordului nr. 24-26, Sector 1, Bucureşti, România;
prin email, la adresa: dataprotection@tiriacgroup.ro.
DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini
scopul prelucrării acestor date și cu respectarea obligațiilor legale impuse sarcina noastră (de
exemplu, datele cu caracter personal cuprinse în documentele financiar contatabile sunt păstrate
pentru o perioadă de 5 sau 10 ani în funcție de natura documentului).
De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal până la expirarea perioadei
legale de prescripţie, plus 2 ani, în cazul în care temeiul legal al prelucrării este executarea unui
contract, cu excepția situației în care există motive legitime sau obligații care justifică prelucrarea în
continuare de către noi (respectiv o obligație legală în acest sens) și care prevalează asupra
intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă ne sunt necesare în vederea
constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță (în acest din urmă caz durata prelucrării
datelor cu caracter personal incluzând perioada legală de prescripție şi perioada necesară
soluţionării litigiilor, iar ulterior perioada de stocare a documentelor judecătoreşti conform legii).
V.

SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Fundaţia Ţiriac va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal
aflate în posesia sau sub controlul său, prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în
vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii
neautorizate, precum și a altor riscuri similare.
Prezenta Politică este în vigoare începând cu data de 23 ianuarie 2020 şi poate fi actualizată sau
modificată oricând, în funcţie de cerinţele şi schimbările existente în Fundaţia Ţiriac.
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