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RO 

 
 

DECLARA ȚIE DE CONFIDENȚIALITATE 
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL REFERITOAR E LA 
CONCURSUL PENTRU ACORDAREA PREMIULUI PENTRU SOCIETA TEA 

CIVIL Ă 
 
1. Context și operator 
 
Întrucât Comitetul Economic şi Social European (denumit în continuare „CESE”) colectează 
și, ulterior, prelucrează date cu caracter personal, el face obiectul Regulamentului (CE) 
nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 
protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. 
 
Operațiunile de prelucrare a datelor se desfășoară sub răspunderea operatorului: 
 

Peter Lindvald Nielsen 
Șeful Departamentului Comunicare  
Comitetul Economic și Social European 
Rue Belliard 99-101 B-1040 Bruxelles  
E-mail: civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

2. Ce date cu caracter personal colectăm, în ce scop, pe baza căror temeiuri juridice și 
prin ce mijloace tehnice? 

 

Tipuri de date cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate și ulterior prelucrate se referă la candidați. Poate fi vorba 
despre următoarele date: 

• numele; 
• funcția; 
• datele de contact (persoana de contact, adresa de e-mail, numărul de telefon/fax, adresa 

poștală, organizația, țara de reședință, adresa de internet); 
• numărul de TVA, numărul de înregistrare al organizației, numărul pașaportului, 

numărul cărții de identitate; 
• informații destinate evaluării criteriilor de eligibilitate; 
• declarația pe propria răspundere prin care se precizează că persoana respectivă nu se 
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află într-una din situațiile de excludere menționate în Regulamentul financiar. 
 
La cererea CESE, în anumite cazuri, candidaților li se va solicita să trimită CESE următoarele 
date suplimentare, care vor fi colectate și, ulterior, procesate de Comitet:  

• documente justificative pentru declarația pe propria răspundere (certificate privind 
contribuțiile de asigurări sociale și impozitele plătite, extras din cazierul 
judiciar/certificat de bună purtare etc.); 

• detalii cu privire la entitatea lor juridică, însoțite de documente justificative; 
• coordonate bancare (coduri IBAN și BIC), extras de cont; 
• fotografii și/sau materiale video care ilustrează inițiativa/proiectul/programul propuse 

pentru premiu. 
 

Obiectiv 

Odată ce serviciul relevant primește candidatura dumneavoastră, datele dumneavoastră cu 
caracter personal sunt colectate și, ulterior, prelucrate în scopul gestionării și administrării de 
către CESE a procedurilor de concurs. 
 

Temei juridic 

Temeiurile juridice pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt 
următoarele: 

• Articolul 5 litera (a) din Regulamentul nr. 45/2001: „prelucrarea este necesară pentru 

îndeplinirea unei sarcini de interes public în temeiul tratatelor de instituire a 
Comunităților Europene sau a altor instrumente legislative adoptate în temeiul 

tratatelor sau care aparțin de domeniul exercitării legitime a autorității publice cu 

care este învestită instituția sau organul comunitar”; 
• Articolul 5 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001: „persoana vizată și-a dat în 

mod clar consimțământul”. 
 

Mijloace tehnice 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt comunicate în cadrul prezentării candidaturii 
dumneavoastră. 
Informațiile sunt colectate în fișiere stocate într-un sistem securizat izolat. Informațiile sunt 
prelucrate de către personalul CESE sub responsabilitatea operatorului. 
 

3. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt comunicate 
aceste date? 

În scopul indicat mai sus, accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este acordat 
sau poate fi acordat următoarelor persoane: 

• personalului CESE însărcinat cu gestionarea procedurii de concurs; 
• evaluatorilor responsabili cu evaluarea candidaturilor; 
• publicului. În cazul în care CESE vă acordă un premiu, vor fi făcute publice (pe internet 
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sau pe platformele de comunicare socială) următoarele date cu caracter personal, în 
conformitate cu obligația CESE de a publica informații cu privire la laureații 
concursurilor finanțate din bugetul Uniunii Europene: numele și datele de contact ale 
organizației/persoanei fizice responsabile cu punerea în aplicare a inițiativei, proiectul 
sau programul pentru care este acordat premiul; numele inițiativei, proiectului sau 
programului; suma corespunzătoare premiului acordat. Totodată, vor fi făcute publice 
fotografiile și materialele video legate de decernarea premiului și de inițiativele, 
proiectele sau programele recompensate. În conformitate cu regulile de concurs, 
CESE poate, de asemenea, face publice numele candidaților (organizații sau persoane 
fizice) cărora nu le-a fost acordat premiul, precum și activitățile lor. Orice alte 
informații cu privire la candidații cărora nu le-a fost decernat premiul poate fi făcută 
publică doar sub rezerva consimțământului scris în cunoștință de cauză al 
organizației/persoanei fizice respective. 

• în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii, datele dumneavoastră cu caracter 
personal pot fi transferate serviciilor de audit intern, Curții de Conturi a Uniunii 
Europene sau Oficiului European de Luptă Antifraudă, precum și între ordonatorii de 
credite ai CESE și organismele Uniunii. 

 

4. Cum asigurăm protecția și siguranța datelor dumneavoastră? 
Datele cu caracter personal colectate și toate informațiile conexe sunt stocate în clădirile și pe 
serverele informatice ale CESE. Numai personalul competent al Comitetului are acces la 
aceste clădiri și servere informatice. 
 

5. Cum puteți verifica, modifica sau șterge datele dumneavoastră? 
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, de a rectifica orice date 
cu caracter personal inexacte sau incomplete, de a bloca (în anumite condiții) prelucrarea 
datelor dumneavoastră cu caracter personal, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră 
cu caracter personal și de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal (în 
cazul în care acestea sunt prelucrate în mod ilegal). Puteți adresa solicitările dumneavoastră 
operatorului. Solicitarea dumneavoastră va primi un răspuns în termen de 15 zile lucrătoare.  
 
Vă atragem în special atenția asupra consecințelor unei solicitări de ștergere a datelor, întrucât 
aceasta poate atrage după sine o modificare a condițiilor concursului și duce la excluderea 
candidaturii dumneavoastră. 
 

6. Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal? 
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate după cum urmează: 

• dosarele legate de procedurile de concurs, inclusiv datele cu caracter personal, sunt 
păstrate în cadrul serviciului însărcinat cu procedura respectivă până la încheierea 
acesteia și, ulterior, sunt păstrate în arhive pentru o perioadă de 10 ani de la decernarea 
premiului; datele candidaților cărora nu le-a fost acordat premiul sunt însă păstrate 
pentru o perioadă de numai 5 ani de la decernarea premiului; 
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• până la sfârșitul unui eventual audit sau al unei eventuale cercetări administrative sau 
judiciare, în cazul în care acestea au fost lansate înainte de sfârșitul perioadei 
menționate mai sus. 

 

7. Date de contact 
Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, 
vă rugăm să contactați operatorul (civilsocietyprize@eesc.europa.eu).  
 

8. Recurs 
De asemenea, puteți contacta oricând responsabilul cu protecția datelor al CESE 
(data.protection@eesc.europa.eu) și/sau Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 
(edps@edps.europa.eu). 


