
 
 

Declarație de confidențialitate – EU Open for Business (EUO4B) 

1. Paragraful de invitare 

Sunteți invitat să participați la campania EU Open for Business. Înainte de a vă hotărî să participați, vă 
rugăm să citiți cu atenție următoarele informații. Contactați-ne la euopen4business@iservice-
europa.eu pentru orice neclarități sau pentru mai multe informații. 

 

2. Care este scopul acestei campanii? 

Scopul acestei campanii este acela de a furniza informații cheie pentru toți profesioniștii din domeniul 

afacerilor care au relații cu IMM-urile ca parte a activității lor cotidiene și de a asista IMM-urile să 

găsească sprijin UE aferent pentru a obține acces la resurse financiare, pentru a intra pe noi piețe 

potențiale sau pentru a găsi parteneri de afaceri adecvați. Aceasta se realizează contactând oameni 

care este probabil să fie interesați să primească informații generale cu privire la modul în care Comisia 

Europeană sprijină întreprinderile mici și mijlocii în legătură cu accesul la resurse financiare, găsirea 

de parteneri de afaceri sau explorarea unor piețe noi. Datele cu caracter personal sunt colectate 

pentru contactele (e-mailuri și telefoane) efectuate în legătură cu organizarea și administrarea 

evenimentului privind zilele de informare și totodată pentru transmiterea materialelor campaniei.   

 
3. Ce date cu caracter personal colectăm și prin ce mijloace tehnice?  

Ca parte a campaniei, sunt colectate următoarele date cu caracter personal: titulatura, prenumele, 

numele, funcția, organizația, adresa de e-mail profesională, numărul de telefon și conturile 

profesionale pe rețelele sociale.  

 

Vă rugăm să luați în calcul că evenimentul de informare EU Open for Business va fi parțial transmis 

în direct pe internet și că este posibil să fiți înregistrat(ă)/fotografiat(ă). Acest material ar putea fi 

utilizat pentru activități de comunicare, atât online, cât și offline, legate de campania EU Open for 

Business. Vom comunica altor participanți la evenimentul de informare prenumele și numele 

dumneavoastră, precum și organizația din care faceți parte. Participanții care preferă ca imaginile lor 

să nu fie înregistrate sau publicate dispun de o opțiune de neparticipare. În cazul în care nu sunteți 

de acord cu această publicare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă 

exprimați opțiunea de neparticipare acolo unde este necesar sau să informați operatorul de date 

utilizând datele de contact de mai jos și să precizați în mod explicit cererea dumneavoastră. 

 

4. Declarație de confidențialitate 

 
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile prezentate în această 

declarație de confidențialitate. Puteți găsi, de asemenea, o declarație de confidențialitate conexă la 

https://ec.europa.eu/info/legal-notice_ro#personal-data-protection. 

Furnizarea consimțământului dumneavoastră va constitui temeiul juridic care va fi utilizat pentru 

prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă puteți da consimțământul pentru 
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utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în această campanie prin selectarea opțiunii 

relevante în perioada campaniei sau prin completarea formularului de consimțământ care v-a fost 

trimis. 

Întrucât această activitate implică prelucrarea de date cu caracter personal, este supusă normelor 

privind protecția datelor, astfel cum sunt stabilite prin Directiva UE 95/46/CE și Directiva UE 

2002/58/CE, în fiecare caz astfel cum au fost transpuse în legislația internă a fiecărui stat membru din 

Spațiul Economic European („SEE”) și în fiecare caz modificată sau înlocuită periodic, inclusiv, dar fără 

a se limita la Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor al Parlamentului European și al 

Consiliului („RGPD”), orice legi privind protecția datelor care modifică în mod substanțial sau înlocuiesc 

RGPD ca urmare a unei ieșiri a Regatului Unit din Uniunea Europeană și, în măsura în care se aplică, 

legile privind securitatea datelor sau confidențialitatea datelor din orice altă țară. 

5. Cine organizează și finanțează acest studiu? 

Acest studiu este realizat de ICF (ICF sau persoana împuternicită de către operator). Şeful de unitate 

A1 al Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, Comisia Europeană  (DG GROW 

sau operatorul de date) este responsabil pentru implementarea acestei campanii.   

6. Ce se va întâmpla cu datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Operatorul de date, persoana împuternicită de către operator sau reprezentanții lor de încredere vor 
utiliza datele dumneavoastră numai în contextul acestei campanii. Pe durata campaniei, datele vor fi 
păstrate de ICF Mostra, de partenerii săi și de Comisia Europeană.  

La orice moment vă puteți dezabona de la lista de distribuție.  

Operatorul de date, persoana împuternicită de către operator și reprezentanții lor de încredere: 

 nu vor închiria sau vinde datele dumneavoastră cu caracter personal; 

 nu vor păstra sau dezvălui adresa dumneavoastră IP sau geolocația altor părți; 

 nu vor publica sau dezvălui datele dumneavoastră niciunei alte părți cu excepția DG GROW, 
EASME și personalul Comisiei Europene responsabil cu organizarea evenimentelor zilei de 
informare privind EU Open for Business, agenți ai Comisiei Europene, cum ar fi membri ai 
Enterprise Europe, personal al contractanților implicat în organizarea evenimentelor zilei de 
informare și în campania EU Open for Business și organisme cu sarcini de monitorizare sau de 
inspectare în conformitate cu legislația UE (de exemplu, audituri interne, Curtea de Auditori, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF), precum și participanți la evenimentele zilei de 
informare. Lista participanților va fi distribuită electronic tuturor participanților, împreună cu 
informațiile cu caracter personal menționate mai sus (cu excepția numărului de telefon, a 
adresei de e-mail, a conturilor twitter și LinkedIn). 

 

7. Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?  

Operatorul de date, persoana împuternicită de către operator și reprezentanții sau agenții lor vor face 
eforturi pentru a implementa garanții fizice, administrative și tehnice rezonabile din punct de vedere 
comercial pentru a ne ajuta să protejăm confidențialitatea, siguranța și integritatea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal și pentru a împiedica pierderea, utilizarea abuzivă, accesul 



 
 
neautorizat, interceptarea neautorizată sau modificarea informațiilor dumneavoastră. Alegerea 
dumneavoastră de a dezvălui date cu caracter personal prin e-mail sau prin formularul online este 
voluntară. Din nefericire, nicio transmisie de date pe internet nu este 100% sigură și nu putem să 
asigurăm sau să garantăm siguranța unor astfel de date cu caracter personal ori să garantăm pe deplin 
că comunicările dumneavoastră private și alte date cu caracter personal nu vor fi dezvăluite în mod 
accidental.  

 

8. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?  

Datele dumneavoastră vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 12 luni după terminarea 
campaniei EU Open for Business. Datele vor fi șterse automat la finalul acestei perioade. 
 

9. Cum puteți să verificați, să modificați sau să ștergeți informațiile dumneavoastră sau să vă 
exercitați drepturile aferente persoanelor vizate?  

Prin utilizarea datelor de contact de mai jos, vă puteți exercita:  

 Dreptul la informații detaliate  
 Dreptul de acces la date  
 Dreptul de rectificare sau de corectare.  
 Dreptul de a fi șters/de a fi uitat. 
 Dreptul la retragere/neparticipare 
 Dreptul la opoziție  
 Dreptul la restricționare  
 Dreptul la portabilitatea datelor  
 Drepturi legate de luarea automată a deciziilor 
 Dreptul de a depune plângere  
 Dreptul la notificarea încălcărilor 
 
10. Date de contact  

În cazul în care doriți să verificați ce date cu caracter personal sunt stocate sau ca acestea să fie 

modificate, corectate sau șterse ori în cazul în care aveți întrebări referitoare la informațiile prelucrate 

în contextul studiului sau cu privire la drepturile dumneavoastră, vă rugăm să contactați echipa de 

asistență a persoanei împuternicite de către operator la ICF Mostra (euopen4business@iservice-

europa.eu).  

11. Apel 

În cazul în care aveți orice întrebări sau preocupări cu privire la modul în care sunt prelucrate datele 
dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați: Comisia Europeană (DATA-PROTECTION-
OFFICER@ec.europa.eu / https://edps.europa.eu) 
 
Dacă răspunsul nu va fi satisfăcător, puteți contacta Biroul comisarului pentru informații (Information 
Commissioner’s Office – ICO). Datele de contact și detaliile referitoare la drepturile persoanelor vizate 
sunt disponibile pe site-ul web al ICO la adresa: https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-
reform/overview-of-the-gdpr/individuals-rights/ 
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Vă rugăm să păstrați o copie a acestei fișe de informații ca referință ulterioară. 
Vă mulțumim pentru că ați citit această fișă de informații și pentru că luați în considerare să participați 

la această campanie. 

 

 


