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POLITICĂ DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

 
 
În această secțiune veți afla informații despre politica de colectare a datelor cu 

caracter personal, modul în care acestea sunt folosite și cum le puteți gestiona.  
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru cu sediul în Comuna Ghiroda, 
strada Victoria, nr. 48, județul Timiș, are ca scop principal îndeplinirea acțiunilor asumate 
prin Strategia de Dezvoltare Locală. Acest website facilitează posibilitatea noastră de a 
îndeplini cu succes angajamentele asumate. Din acest motiv am creat această politică de 
prelucrarea a datelor dumneavoastră pentru a înțelege care sunt acestea și în ce scop sunt 
utilizate.  
 

1. Ce informații cu caracter personal se colectează 
 
Luând în considerare activitățile desfășurate de către GAL Timișul de Centru informațiile 
colectate sunt folosite în interesul exprimat de dumneavoastră. Aceste date includ: 
 
Pentru persoane fizice: 

• Nume 

• Prenume 

• Adresă 

• Telefon/Fax 

• Adresă de E-mail 

• CNP 

• Serie și număr CI 
 
Pentru persoane juridice: 

• Denumire enitate 

• Adresă sediu/punctele de lucru 

• CIF/CUI 

• Nr. înregistrare Registrul Comerțului 

• Nr. înregistrare în Registrul uni de identificare APIA 

• Coduri CAEN active 
 

2. Cum colectăm informațiile cu caracter personal 
 
Colectăm aceste informații direct de la dumneavoastră prin furnizarea lor online sau fizic, 
în scris. Colectăm informații despre interacțiunile dumneavoastră atunci când vizitați site-
ul nostru web, ne oferiți aceste informații în cadrul evenimentelor organizat sau le care 
participă Grupul de Acțiune Locală sau ne contactați telefonic. De exemplu, atunci când 
utilizați site-ul nostru web furnizorii noștri de servicii pot colecta informații prin 
configurarea și accesarea de module cookie și prin utilizarea de tehnologii similare de 
urmărire pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră. Tratăm aceste informații drept 
informații cu caracter personal atunci când sunt asociate altor elemente de date care ne 
permit să vă identificăm, să vă localizăm sau să vă contactăm. 
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3. Utilizarea informațiilor cu caracter personal 

 
Prelucrarea acestor date se face prin acordul dumneavoastră scris sau electronic prin 
furnizarea acestor date în următoarele condiții:  
 

• Primirea/depunerea cererilor de finanțare 

• Verificarea cererilor de finanțare 

• Selecția proiectelor 

• Efectuarea vizitelor pe teren 

• Raportarea progresului proiectelor 

• Informare și promovare a activităților GAL Timișul de Centru  
 
GAL Timișul de Centru prelucrează aceste date și în vederea îndeplinii obligațiilor legale 
comunică aceste date către autoritățile publice, terți sau împuterniciți. Aceste date 
furnizate de către dumneavoastră pot fi transferate în exteriorul țării către Comisia 
Europeană conform legislației europene aplicabile.  
 

4. Tehnologii de colectare a datelor 
 
Când vizitați site-ul nostru web, vă implicați în publicitatea noastră online sau în comunicări 
prin e-mail, este posibil să colectăm anumite informații prin mijloace automate, utilizând 
tehnologii de tip module cookie. În multe cazuri, informațiile pe care le colectăm utilizând 
module cookie și alte instrumente se folosesc numai într-un mod care nu permite 
identificarea, fără trimitere la informații cu caracter personal. De exemplu, utilizăm 
informații pe care le colectăm referitoare la toți utilizatorii site-ului web cu scopul de a îl 
optimiza și de a înțelege modelele de trafic pe site. 
Când vizitați site-ul noastru web, plasăm module cookie pe computerul dumneavoastră. 
Modulele cookie sunt fișiere text mici pe care site-urile web le trimit către computerul dvs. 
sau alt dispozitiv conectat la Internet pentru a vă identifica în mod unic browser-ul sau 
pentru a stoca informații sau setări din browser. 
În multe cazuri, vă puteți gestiona preferințele privind modulele cookie și puteți renunța la 
modulele cookie și alte tehnologii de colectare a datelor utilizate prin ajustarea setărilor 
din browser. Toate browserele sunt diferite, de aceea trebuie să vizitați secțiunea „help” 
(ajutor) din browserul dumneavoastră pentru a afla despre preferințele privind modulele 
cookie și despre alte setări de confidențialitate disponibile.  
 

5. Opțiunile dumneavoastră 
 
GAL Timișul de Centru vă oferă opțiuni privind modul în care comunicăm cu dumneavoastră 
și modul în care vă folosim informațiile. Puteți limita informațiile pe care le furnizați, de 
asemenea puteți limita comunicările pe care vi le trimite GAL Timișul de Centru. Pentru a 
renunța la e-mailuri de marketing, este suficient să apăsați pe link-ul numit „Dezabonare” 
situat în partea de jos a oricărui e-mail de marketing pe care vi-l trimitem. Pentru a anula 
permisiunile pe care le-ați dat pentru a trimite mesaje text, scrieți STOP ca răspuns la orice 
mesaj. Vă rugăm să rețineți că, deși renunțați la e-mailuri de marketing, este posibil să fie 
nevoie să vă contactăm pentru informații importante legate de cererea dumneavoastră de 
finanțare. e lângă aceste opțiuni, vă respectăm drepturile pe care este posibil să le aveți în 
conformitate cu legislația aplicabilă privind confidențialitatea. Dacă aveți întrebări cu 
privire la opțiunile dumneavoastră sau aveți nevoie de asistență privind opțiunile de 
renunțare, vă rugăm să consultați secțiunea cu datele noastre de contact de mai jos. 
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6. Access și Corectare 

 
În vederea unei informări corecte vă aducem la cunoștință că beneficiați de următoarele 
drepturi în condițiile în care  vi se procesează informații cu caracter personal de către 
Asociația GAL Timișul de Centru: 
 
Dreptul la acces 
Dreptul la modificare a datelor 
Dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”) 
Dreptul la restricționarea prelucrării 
Dreptul la portabilitatea datelor 
Dreptul la opoziție 
Drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri  
Dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau 
promovare  
Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor 
cu caracter personal 
Dreptul la o cale de atac judiciară 
Dreptul de a fi notificat de către operator  
 
Pentru a modifica informații cu caracter personal deținute în baza noastră de date, pentru 
a depune o plângere, sau pentru a face o cerere legată de unul din drepturile enumerate la 
punctul anterior vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: 
contact@timisuldecentru.ro număr de telefon: +4 0356 172 943. 
 

7. Securitatea datelor dumneavoastră 
 
Luăm măsuri de protecție fizice, tehnice și administrative în scopul protejării informațiilor 
cu caracter personal împotriva accesului neautorizat și împotriva pierderii acestora. De 
exemplu, utilizăm tehnologii, precum criptarea pentru a proteja informațiile cu caracter 
personal sensibile (cum ar fi numărul de cont) în timpul transmiterii.  Vă vom păstra 
informațiile cu caracter personal atât timp cât acestea sunt necesare pentru scopurile 
enumerate mai sus și pentru orice perioadă suplimentară necesară sau permisă de lege. 
 

8. Modificări la prezenta declarație de confidențialitate 
 
Este posibil ca periodic să actualizăm prezenta Declarație de confidențialitate pentru a 
reflecta practici de confidențialitate noi sau diferite. Vom anunța online când efectuăm 
modificări semnificative ale prezentei Declarații de confidențialitate. În plus, dacă 
modificările vor afecta semnificativ modul în care utilizăm sau dezvăluim informații cu 
caracter personal colectate anterior, vă vom notifica în legătură cu modificarea respectivă. 
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