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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată
şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice FUNDAȚIA
GREENPEACE ROMÂNIA CEE are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă
şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre
dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este: Crearea unei baze de date cu adresele de e-mail ale
persoanelor care efectuează donații pentru a menține o corespondență generală cu
acestea, în scopul informării în legătură cu activitățile Fundației Greenpeace CEE
România, susținute prin donațiile lor.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării în scopuri de informare și mobilizare
în Campania pentru Protecția Pădurilor din România. Datele sunt suspuse unui
regim de strictă confidențialitate, fiind accesibile numai unui număr limitat de
angajați din cadrul Greenpeace România și Greenpeace Europa Centrală și de Est.
Persoanele care își dau consimțământul pentru stocarea și prelucrarea datelor (numite
persoane vizate) au dreptul conform Legii nr. 677/2001 de a obține de la Fundația
Greenpeace CEE România, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele
care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate. Persoanele vizate au de asemenea dreptul,
la cerere și în mod gratuit, de a obține de la Fundația Greenpeace CEE România
rectificarea sau actualizarea datelor incomplete, precum și ștergerea acestor date sau
a trecerii lor în format anonim. De asemenea, în cazul în care datele au fost transmise
unor terți, persoanele vizate au dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, această
informație.

Persoanele vizate au dreptul, prin cerere scrisă către biroul Fundației sau la adresa de
e-mail info.romania@greenpeace.org și în mod gratuit, în orice moment să își retragă
acordul pentru stocarea și prelucrarea datelor lor. În acest caz, Fundația Greenpeace
CEE România va șterge datele persoanei respective din baza de date aferentă
respectivei colectări/prelucrări. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă
adresa justiţiei.
Datele dumneavoastră sunt stocate în condiții de maximă siguranță în state cărora
Comisia Europeană le-a recunoscut prin decizie un nivel de protectie adecvat.
În cazul în care realizați că datele furnizate de către dumneavoastră sunt incorecte, vă
rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

