
POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

1. Prin înscrierea și participarea la Campanie, datele participanților vor fi prelucrate 

(personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmânarea premiilor câștigătorilor, 

înregistrarea și validarea câștigătorilor Campaniei. Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative este operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 

Legii nr.190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor),  prelucrează datele cu caracter personal ce îi sunt furnizate în 

mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod indirect. 

2. Organizatorul, la cererea scrisă, semnată și datată a oricărui participant va confirma 

utilizarea datelor respectivului participant sau, după caz,  va înceta orice prelucrare a 

acestora.  

3. De asemenea, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date 

anonime  toate acele date a căror folosire nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 

677/2001. 

4. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția 

datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca 

atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale 

Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislației în vigoare. 

5. Organizatorul va prelua și prelucra următoarele categorii de date: 

-Nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon 

Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001 

privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date și în special cele cu privire la: 

-dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la 

Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că 

datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator. 

-dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice 

moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care o 

vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispozitiții 

legale contrare. 

-dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană are dreptul de a 

obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, 

blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor 

incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror 

prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au 

fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o 

asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat 

față de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

6. La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia 

exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute. Pentru exercitarea acestor drepturi, 

participanții înscriși la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Strada Povernei nr 

6, sector 1, București, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. 



7. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, 

privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, cât și 

ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitată de timp și, dacă este cazul, să notifice 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu 

privire la colectările și prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătură cu 

înscrierea și participarea la Campanie. 

 

 


