
 

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

SCOP ȘI APLICABILITATE 

Art. 1 Prezentul regulament stabilește drepturile, obligațiile, măsurile logistice, tehnice şi 
organizatorice pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la colectarea și prelucrarea datelor cu 
caracter personal, precum și referitoare la securitatea şi controlul sistemelor informatice, în 
vederea asigurării confidenţialitătii datelor şi informaţiilor cu caracter personal, precum şi pentru 
păstrarea în siguranţă a acestora, în cadrul activităţilor derulate de Societatea de Educație 
Contraceptiva si Sexuala (SECS). 

Art. 2 SECS adoptă Notificarea referitoare la politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 
anexa 1 la prezenta procedură, spre a fi adusă la cunoștința persoanelor vizate, prin comunicare 
directă împreună cu formularele prevăzute în anexa 2, sau prin publicare pe pagina proprie de 
internet. 

Art. 3 SECS colectează și prelucrează date cu caracter personal ale participanților la activitățile pe care 
le organizează, respectiv ale serviciilor pe care le prestează, în vederea: 

(1) Selecția și implicarea salariaților, voluntarilor și colaboratorilor externi în activitățile organizației 
(2) Menținerii unei evidențe a acestora; 
(3) Întocmirii de contracte, convenții, acorduri sau altele asemenea; 
(4) Derularea de activități de cercetare, studii sau sondaje; 
(5) Organizarea de cursuri de pregătire/ traininguri/ sesiuni informative, conferințe, dezbateri 

publice, mese rotunde; 
(6) Eliberării de diplome, certificate, adeverințe sau altele asemenea, care să ateste participarea 

persoanelor vizate la respectivele activități; 
(7) Organizarea de campanii de informare, diseminarea de rapoarte de cercetare, cărți, publicații 

periodice, pliante, afișe, broșuri și alte materiale informative care pot conține informații și date 
de contact ale factorilor de decizie sau ale unor reprezentanții ai actorilor responsabili de 
implementarea politicilor sociale/ de sănătate și educație contraceptiva si sexuală; 

(8) Crearea de rețele de actori implicați în susținerea și implementarea politicilor sociale/ de 
sănătate și educație contraceptiva si sexuală 

(9) Îndeplinirii obligațiilor contractuale sau legale, cum ar fi: 
(a) întocmirii de rapoarte statistice pentru finanțatori 
(b) justificării cheltuielilor efectuate cu sau pentru beneficiari în cadrul proiectelor 

finanțate din fonduri nerambursabile 
(c) menținerea situațiilor financiare și a celor privind salariații, precum și raportarea 

către autoritățile competente (ANAF, ITM, etc) 
(10) Alte activități care contribuie la realizarea scopului acesteia, inclusiv managementul propriilor 

resurse umane 
Art. 1 Sunt persoane vizate pentru care SECS colectează și prelucrează date cu caracter personal: 

(1) Personalului propriu, voluntari sau candidați la una dintre pozițiile deschise în cadrul 
organizației, ori colaboratori externi; 

(2) Persoane fizice care ocupă funcții publice, sunt reprezentanți ai unor instituții și autorități 
publice, desfășoară activități de interes public sau finanțate din surse publice, relevante pentru 
activitățile SECS; 

(3) Persoane fizice aflate sau nu în situații vulnerabile, membrii ai comunităților roma sau ai altor 
minorități, inclusiv cele sexuale, și minori care participă la activități sau beneficiază de servicii în 
cadrul proiectelor SECS. 

(4) Profesori 
(5) Elevi/ studenți 

Art. 2 SECS colectează date cu caracter personal atât în mod direct, de la persoanele vizate, cât și indirect, 
de la terți sau din date publice. 



(1) SECS colectează în mod direct și prelucrează următoarele date cu caracter personal ale 
persoanelor vizate: 

(a) Numele și prenumele 
(b) CNP (numai atunci când acest lucru reprezintă o obligație legală sau contractuală 

pentru SECS) 
(c) Data și locul nașterii 
(d) Prenumele părinților 
(e) Act de identitate: CI/BI– seria și numărul (numai atunci când acest lucru reprezintă 

o obligație legală sau contractuală pentru SECS) 
(f) Adresa 
(g) Nr. de telefon 
(h) e-mail 
(i) Ultima formă de studii absolvite 
(j) Domeniul studiilor 
(k) Funcția deținută și numele angajatorului 
(l) Semnătura 
(m) Vocea 
(n) Situație familială și persoane aflate în întreținere 
(o) Informații privind apartenența la o categorie vulnerabilă 
(p) Orientarea sexuală 
(q) Etnia 
(r) Informații despre viața sexuală 
(s) Date despre starea de sănătate 
(t) Poze (imagini fotografice) ale persoanelor vizate 

 
(2) În aplicarea principiului reducerii la minimum a datelor colectate și prelucrate, persoanelor 

vizate le vor fi solicitate doar acele date care sunt relevante pentru fiecare scop al prelucrării, 
astfel cum sunt acestea definite în art. 3 din prezentul Regulament. 

(3) În ceea ce privește prelucrarea datelor sensibile, așa cum sunt acestea definite de legislația 
națională și de Regulamentul UE nr. 2016/679, acestea vor fi prelucrate numai în măsura în care 
există o obligație contractuală sau legală în virtutea căreia SECS trebuie să colecteze și să 
prelucreze astfel de date. 

(4) SECS colectează în mod indirect, din surse publice (paginile de contact ale autorităților și 
instituțiilor publice, sau a celor de interes public ori finanțate din surse publice), și prelucrează 
următoarele date cu caracter personal ale persoanelor vizate: 

(a) Numele și prenumele 
(b) Date de contact 
(c) Funcția deținută și numele angajatorului 

 
 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 
 

Art. 3 SECS asigură informarea personalului cu privire la prevederile GDPR, la cerinţele minime de 
securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi cu privire la riscurile pe care le 
comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și cu privire la prevederile 
prezentului Regulament. 

Art. 4 Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal semnează acorduri de confidențialitate și 
sunt instruiți de către operator asupra necesității păstrării confidenţialităţii acestora, precum și 
cu privire la pericolului privind viruşii informatici și măsurile adecvate de prevenție. La accesarea 
sistemului informatic, aceștia vor fi alertați automat cu privire la necesitatea păstrării 
confidențialității datelor cu caracter personal. 

Art. 5 Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva 
viruşilor informatici) SECS va lua măsuri care vor consta în: 

(1) interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau 
dubioase; 



(2) implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informatice; 
Art. 6 Utilizatorii au următoarele obligaţii specifice 

(1) să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu 
caracter personal precum şi ale prezentei proceduri; 

(2) să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la 
aceasta, în condiţiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face 
prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării 
tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de 
lege, în special dreptul de acces la propriile date, de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora 
sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, 
dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, dreptul de a se adresa Autorității de 
Supraveghere sau instanței de judecată și condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi; 

(3) să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi să 
acorde sprijin SECS pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia; 

(4) să păstreze confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de 
acces la sistemele informatice/ baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; 

(5) să respecte măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de SECS; 
(6) să informeze de îndată conducerea SECS despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare 

neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/ 
prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la 
cunoştinţă. 

Art. 7 SECS prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate fie în temeiul unei obligații 
legale (ITM, ANAF), fie pentru îndeplinirea unei obligații contractuale (executarea contractelor 
de finanțare, a contractelor de voluntariat), în baza unui interes legitim (culegerea datelor din 
surse publice), sau în baza consimțământul exprimat de către acestea. 

Art. 8 SECS va lua toate măsurile necesare pentru a solicita și stoca consimțământul explicit al 
persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ori de câte ori acestea 
transmit/ comunică SECS date cu caracter personal prin: 

(1) completarea diferitelor chestionare, formulare de acord parental, sau altele asemenea, 
(2) completarea formularelor de contact de pe pagina de internet 
(3) completarea de liste de participare  
(4) transmiterea/ comunicarea acestor date prin mijloace electronice sau orice alt mijloc care 

permite identificarea expeditorului. 
Art. 9 Atunci când colectarea datelor cu caracter personal se realizează indirect, care necesită, potrivit 

Registrului privind operațiunile de prelucrare, obținerea consimțământului, SECS va lua toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că deține și poate demonstra consimțământul persoanei 
vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv va solicita partenerilor săi 
contractuali să informeze și să obțină consimțământul propriilor angajați atunci când SECS 
procesează datele acestora în calitate de împuternicit al angajatorului 

Art. 10 Persoanele vizate au dreptul de a refuza furnizarea de date cu caracter personal, respectiv de a 
refuza prelucrarea de date cu caracter personal, sens în care își vor putea exprima opțiunea prin 
completarea documentelor mai sus menționate. 

Art. 11 Atunci când persoanele vizate și-au exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor 
lor, acestea pot reveni asupra acestuia și își pot retrage consimțământul fără a afecta legalitatea 
prelucrării anterioare. 

Art. 12 Atunci când colectarea datelor cu caracter personal se realizează indirect, prin colectarea din 
surse publice, SECS va pune la dispoziția persoanelor vizate, prin afișare pe pagina proprie de 
internet, a informațiilor necesare cu privire la scopul prelucrării, datele colectate și drepturile 
persoanelor vizate. 

Art. 13 Atunci când datele nu sunt colectate de la persoanele vizate, acestea își pot exercita dreptul de 
opoziție cu privire la prelucrarea propriilor date. 

Art. 14 Persoanele vizate au următoarele categorii de drepturi: 
(1) Dreptul de a fi informat cu privire la: 

(a) scopul în care se face prelucrarea datelor; 
(b) categoriile de date prelucrate 



(c) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; 
(d) dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le 

furniza; 
(e) dreptul de acces la propriile date, de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, dreptul de a 
se adresa Autorității de Supraveghere sau instanței de judecată și, precum și condițiile în 
care pot fi exercitate; 

(f) sursele publice din care au fost colectate datele 
(2) Dreptul de acces: 

(a) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la SECS, la cerere și în mod gratuit pentru 
o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate 
de acesta. 

(b) SECS este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc 
solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele: 

i. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi 
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; 

ii. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi 
a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor; 

iii. informaţii privind existenţa dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora 
sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment şi 
condiţiile în care pot fi exercitate; 

iv. informaţii asupra posibilităţii de a înainta plângere către autoritatea de 
supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor 
operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legii. 

(3) Dreptul de intervenţie asupra datelor: 
(a) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la SECS, la cerere şi în mod gratuit: 

v. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este 
conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

vi. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; 
(4) Dreptul de opoziţie 

(a) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi 
legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei 
prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare sau un interes legitim al 
operatorului care prevalează. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele 
în cauză. 

(5) Persoana vizată poate solicita SECS exercitarea drepturilor prevăzute de prezentul articol, printr-
o cerere întocmită în formă scrisă. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile 
să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un 
serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. 

(6) SECS este obligat să comunice informaţiile solicitate sau măsurile luate în temeiul prezentului 
articol, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a 
solicitantului exprimate potrivit alin. (5). 

Art. 15 Pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate, persoanele vizate 
au posibilitatea de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere și instanței de judecată. 

Art. 16 Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal a 
SECS, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. 

 
 
COLECTAREA ȘI STOCAREA DATELOR 

Art. 17 SECS colectează date cu caracter personal prin completarea diferitelor chestionare, formulare de 
acord parental, sau altele asemenea; a formularelor de contact de pe pagina de internet; a 
listelor de participare sau prin transmiterea/ comunicarea acestor date prin mijloace electronice 



sau orice alt mijloc care permite identificarea expeditorului; precum și prin realizarea de 
fotografii. 

Art. 18 Acestea sunt completate și colectate atât în format fizic cât și în format electronic. Documentele 
care conțin date cu caracter personal, vor fi stocate și arhivate astfel: 

(1) cele în format tipărit, în bibliorafturi marcate distinct, depozitate în încăperi și dulapuri care pot 
fi încuiate distinct; 

(2) cele colectate electronic vor fi arhivate pe dispozitive criptate și parolate. 
(3) Pentru ambele categorii de documente, accesul la acestea este restricționat și limitat pe baza 

principiului „nevoii de a cunoaște”. 
 
 
MĂSURI TEHNICE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR 

Art. 19 Datele colectate de SECS sunt prelucrate prin mijloace mixte 
Art. 20 Introducerea datelor cu caracter personal se realizează de persoana desemnată din cadrul SECS, 

în baza unei decizii emise în acest sens. 
Art. 21 Modificarea și ștergerea informațiilor din baza de date se poate realiza doar de către 

administratorul sistemului. Ștergerea informațiilor se va realiza la solicitarea persoanei vizate, în 
baza unei decizii a SECS. 

Art. 22 Prelucrarea datelor se face în scopurile menționate la art. 3 și se finalizează cu tipărirea acestora, 
în cazurile prevăzute la art. 3 (3), (6), (7) și (9) sau cu transmiterea de informații în format 
electronic sau pe suport hârtie, pentru cazurile prevăzute la art. 3 (1), (7), (8) și (9). 

Art. 23 Prelucrarea datelor se realizează de către fiecare utilizator în parte, pentru scopul care este 
specific atribuțiilor sale, sistemul informatic înregistrând în mod automat o evidență a 
operațiunilor efectuate. 

 
 
MĂSURI DE SECURITATE 

 
Art. 24 Sistemele informatice pe care sunt prelucrate date cu caracter personal sunt depozitate pe cât 

posibil în încăperi care se pot încuia cu cheie. 
Art. 25 Baza de date în format electronic va fi instalată pe stațiile de lucru ale SECS, pe partiții distincte. 
Art. 26 Accesul la sistemul informativ și la baza de date se realizează diferențiat, în funcție de drepturile 

de acces asociate fiecărui cont în parte. Accesul se realizează după autentificare, prin 
introducerea de la tastatură a userului și a unei parolei cunoscute doar de utilizator. 

Art. 27 Fiecare utilizator are un cont propriu dedicat și o parolă proprie, pentru care sistemul solicită 
înnoirea la fiecare 6 luni. 

Art. 28 Conturile de utilizator și parola inițială sunt stabilite de administratorul sistemului, la prima 
accesare a contului utilizatorul fiind obligat să-și înlocuiască parola cu una cunoscută doar de el. 

Art. 29 Parolele sunt șiruri de minim 8 caractere alfanumerice, mici și mari, și caractere speciale. 
Art. 30 Conturile de utilizator se dezactivează la încetarea relațiilor contractuale cu SECS, în cazul 

neutilizării pentru o perioadă mai mare de 3 luni sau în cazul apariției unor incidente de 
securitate. 

Art. 31 Accesul la sistemul informatic este blocat automat după introducerea greșită a parolei de cinci 
ori, pentru un interval de cel puțin 30 de minute. 

Art. 32 Parola nu se va afișa în clar pe monitorul calculatorului, deținătorii acestora fiind de asemenea 
obligați să păstreze confidențialitatea acestora. 

Art. 33 În cazul în care sistemul informatic detectează o perioadă de inactivitate a utilizatorului mai 
mare de 5 minute, sesiunea acestuia va expira, fiind necesară reautentificarea pentru reluarea 
activității. 

Art. 34 În situația în care utilizatorul părăsește sistemul informatic, acesta este obligat să blocheze 
manual sesiunea de lucru activă. 

Art. 35 Imprimarea datelor se va realiza de către persoana desemnată, iar utilzarea materialelor astfel 
rezultate se va realiza cu asigurarea cerințelor de confidențialitate. 



Art. 36 Copiile de siguranță ale bazei de date se realizează automat la finalul fiecărei zile, iar o dată la 
două săptămâni administratorul realizează copii de siguranță pe medii de stocare externe, care 
se depozitează în încăperi și dulapuri încuiate cu chei. 

Art. 37 SECS va păstra fişierele de acces pentru o perioadă de cel puţin 2 ani, pentru a fi folosite ca 
probe în cazul unor investigaţii. Dacă investigaţiile se prelungesc, aceste fişiere se vor păstra atât 
timp cât se va considera necesar. 

Art. 38 În cazul în care este necesară transmiterea datelor în format electronic, aceasta se va realiza 
criptat sau în fișiere protejate prin parolă care va respecta cerințele art. 29. 

Art. 39 Transmiterea datelor se va realiza numai către entități care asigură un nivel echivalent de 
protecție a datelor, în baza unui contract care să cuprindă garanții suficiente despre aceasta. 

Art. 40 Transferul de date către entități cu sediul în afara EEA se va realiza numai după verificarea în 
prealabil a îndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute de Capitolul V din GDPR. 

 
  



ANEXA 1 
 

NOTIFICARE REFERITOARE LA POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 

Societatea de Educație Contraceptiva si Sexuala (SECS), cu sediul in București, Calea 13 Septembrie, nr 13, bl. 
77, sc. C, ap. 74, et.8, sector 5 București, cod poștal 050713, este o organizație neguvernamentală și apolitică 
românească ce s-a înființat în anul 1990 din entuziasmul unor profesioniști care au realizat nevoia imediată 
de educare a populației pentru o viață împlinită în cadrul unor comunități sănătoase. Pentru îndeplinirea 
misiunii sale organizaționale, SECS derulează programe de educație pentru sănătate, monitorizează calitatea 
serviciilor de sănătate a reproducerii, și organizează campanii de conștientizare adresate factorilor de decizie 
si comunităților vulnerabile, context în care prelucrează date cu caracter personal.  

Consecvenți angajamentului de a susține dreptul fiecărei persoane la demnitate, intimitate și egalitate de 
șanse indiferent de orientare sexuală, precum și de a lua decizii personale, fără a fi constrâns în legătură cu 
viața sa sexuală și reproductivă, înțelegem importanța asigurării unei protecții adecvate a datelor prelucrate 
și vă informăm că SECS și-a actualizat Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a pune 
de acord prevederile acesteia cu cerințele Regulamentul UE nr. 2016/679 (GDPR). 

 

SECS prelucrează date cu caracter personal ale: 

 Persoane fizice aflate sau nu în situații vulnerabile, membrii ai comunităților roma sau ai altor minorități, 
inclusiv cele sexuale, și minori care participă la activități sau beneficiază de servicii în cadrul proiectelor 
SECS; 

 Persoane fizice care ocupă funcții publice, sunt reprezentanți ai unor instituții și autorități publice, 
desfășoară activități de interes public sau finanțate din surse publice, relevante pentru activitățile SECS; 

 Personalului propriu, voluntari sau candidați la una dintre pozițiile deschise în cadrul organizației, ori 
colaboratori externi. 

 

SECS prelucrează date cu caracter personal pentru: 

 Selecția și implicarea voluntarilor și colaboratorilor externi în activitățile organizației; 
 Derularea de activități de cercetare, studii sau sondaje; 
 Organizarea de cursuri de pregătire/ traininguri/ sesiuni informative, conferințe, dezbateri publice, mese 

rotunde; 
 Organizarea de campanii de informare, diseminarea de rapoarte de cercetare, cărți, publicații periodice, 

pliante, afișe, broșuri și alte materiale informative care pot conține informații și date de contact ale 
factorilor de decizie sau ale unor reprezentanții ai actorilor responsabili de implementarea politicilor 
sociale/ de sănătate și educație contraceptiva si sexuală; 

 Crearea de rețele de actori implicați în susținerea și implementarea politicilor sociale/ de sănătate și 
educație contraceptiva si sexuală; 

 Alte activități care contribuie la realizarea scopului acesteia, inclusiv managementul propriilor resurse 
umane 

 
SECS colectează date cu caracter personal atât în mod direct, de la persoanele vizate, cât și indirect, de la terți 
sau din date publice. Datele procesate sunt: 

 Datele de identificare și de contact ale persoanei vizate 
 Date de identitate (CNP sau act de identitate), atunci când acest lucru reprezintă o obligație legală sau 

contractuală pentru SECS 
 Informații despre studiile absolvite, profesie, funcția deținută și angajator; 
 Situație familială și persoane aflate în întreținere; 
 Informații privind apartenența la o categorie vulnerabilă; orientarea sexuală; etnia; informații despre viața 

sexuală, date despre starea de sănătate; 



 Poze (imagini fotografice) ale persoanelor vizate. 
 
 
Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 
2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin 
Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 
comunicațiilor electronice. 

 

Datele colectate sunt destinate utilizării de către SECS și pot fi comunicate către: 

 Autoritățile și instituțiile publice care supervizează activitățile derulate; 
 Entităților care finanțează proiectele SECS, în cadrul cărora persoanele vizate pot avea calitatea de 

participanți sau beneficiari; 
 Unuia dintre partenerii contractuali, dacă aceasta constituie o obligație pentru SECS; 
 Publicului în sens larg, atunci când în materialele informative sau promoționale sunt incluse date și 

informații de contact ale unor persoane care îndeplinesc funcții sau roluri publice sau sarcini care servesc 
unui interes public. 

 
De asemenea, datele de contact oferite permit SECS ca pe viitor să vă țină la curent cu activitatea sa, dacă 
sunteți de acord cu aceasta. 
 
Vă informăm că toate instrumentele și formularele prin care SECS colectează date cu caracter personal 
conțin secțiuni dedicate prin care persoanele vizate își pot exprima consimțământul cu privire la prelucrarea 
acestora, sau pot refuza acest lucru. Consimțământul persoanelor vizate privește colectarea, prelucrarea și 
stocarea datelor enumerate mai sus, inclusiv a celor cu caracter special, în termenii și condițiile enunțate în 
prezenta Politică. Refuzul furnizării datelor solicitate poate pune SECS în imposibilitatea de a include 
respectiva persoană în activitățile sau serviciile pe care le derulează, atunci când colectarea datelor 
reprezintă o cerință legală sau contractuală pentru SECS. 

 

Conform Regulamentul UE nr. 2016/679, persoanele vizate au: 

 Drept de acces la propriile date, de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea 
prelucrării; 

 Dreptul de a se opune prelucrării, în special atunci când datele sunt colectate de la terți sau din date 
publice, dreptul la portabilitatea datelor; 

 Dreptul de a-și retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, fără a afecta 
însă legalitatea prelucrării anterioare; 

 Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate, 
 Dreptul de a se adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor lor privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 
 

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, sau pentru orice întrebare despre modul în care 
datele personale sunt utilizate de către SECS, vă puteți adresa cu o cerere la adresa sediu@secs.ro. 
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ANEXA 2A 

 

ACORD INFORMAT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI 

ACORDUL PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL PRIVIND PARTICIPAREA MINORILOR LA ACTIVITĂȚILE 

SECS 

 

Subsemnatul/a ____________________________________________________________________, în 

calitate de     părinte  reprezentant legal al ___________________________________ 

_______________________, elev/ă în cadrul ___________________________________, în clasa a 

_________, domiciliat/ă în Str. _____________ Nr. ______ Bl. _____ Sc. ____ Et. ____ Apt. 

_____ Localitatea ______________ Județul ___________ Cod poștal _________ Telefon fix: (includeți 

prefixul) (___) ______________, Mobil _______________, E-mail _________________________ 

 

1. Declar că am luat la cunoștință prevederile Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal a 

Societății de Educație Contraceptiva si Sexuala (SECS) 

2.  Sunt/  Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personale ale fiului/ fiicei mele 

de către SECS în acord cu această politică 

3.  Sunt/  Nu sunt de acord ca fiul/ fiica mea să participe la activitățile derulate sau să 

beneficieze de serviciile furnizate de SECS la sediul unității de învățământ susmenționată; 

4. Declar că am înțeles faptul că refuzul de a furniza datele solicitate îl/ o pune pe fiul/ fiica mea în 

imposibilitatea de a participa la activitățile derulate sau de a beneficia de serviciile furnizate de SECS; 

5.  Sunt/  Nu sunt de acord cu realizarea de fotografii și/sau scurte montaje audio-video care 

permit identificarea identității fiului meu/ fiicei mele în scopul demonstrării realizării activităților care 

fac obiectul proiectului și raportării acestora către finanțatori; 

6.  Doresc/  Nu doresc ca datele de mai sus să fie utilizate pentru a-mi fi trimise informații despre 

alte activități ulterioare ale SECS sau ale partenerilor săi; 

7.  Sunt/  Nu sunt de acord ca fiul/ fiica acesta să participe ca voluntar la activitățile derulate 

de SECS în perioada ___________, descrise în cadrul contractului de voluntariat și care fac parte din 

proiectul ______________, finanțat de ____________, și să beneficieze de serviciile oferite de 

acesta 

8. Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage în orice moment consimțământul dat prin 

completarea prezentului formular, printr-o solicitare scrisă adresată SECS, fără ca acest lucru să 

afecteze legalitatea prelucrării anterioare. 

 

 

Minor1         Reprezentant legal1 

 

Data  

                                                           
1
 Se va complete cu numele în clar și semnătura. Atenție, chiar dacă participantul la activități este minor, acesta va semna împreună cu 

reprezentantul său legal, cu excepția cazului când vârsta nu îi permite să scrie. 



ANEXA 2B 

 

ACORD INFORMAT PRIVIND PRELUCRAREA ȘI DISEMINAREA DE POZE ȘI/ SAU MATERALE VIDEO 

ȘI ACORDUL PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL ÎN CAZUL MINORILOR 

 

Subsemnatul/a ____________________________________________________________________, în 

calitate de     părinte  reprezentant legal al minorului ___________________ 

_______________________, elev/ă în cadrul ___________________________________, în clasa a 

_________, domiciliat/ă în Str. _____________ Nr. ______ Bl. _____ Sc. ____ Et. ____ Apt. 

_____ Localitatea ______________ Județul ___________ Cod poștal _________ Telefon fix: (includeți 

prefixul) (___) ______________, Mobil _______________, E-mail _________________________ 

 

1.  Sunt/  Nu sunt de acord cu realizarea de fotografii și/sau scurte montaje audio-video care 

permit identificarea identității fiului meu/ fiicei mele în scopul utilizării acestora pentru promovarea 

activităților SECS 

2.  Sunt/  Nu sunt de acord cu utilizarea fotografiilor realizate în data de __________/ în 

perioada _________________, în cadrul proiectului ______________________, în scopul publicării 

acestora în flyere, broșuri, sau alte materiale de promovare tipărite, destinate diseminării către 

public; 

3.  Sunt/  Nu sunt de acord cu utilizarea fotografiilor și/sau montajelor audio-video, realizate în 

data de __________/ în perioada _________________, în cadrul proiectului 

______________________, în scopul publicării acestora pe pagina de internet a SECS, pagina 

Facebook, Instagram, LinkedIn sau alte asemenea rețele de socializare; 

4. Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage în orice moment consimțământul dat prin 

completarea prezentului formular, printr-o solicitare scrisă adresată SECS, fără ca acest lucru să 

afecteze legalitatea prelucrării anterioare. 

 

 

 

Minor2         Reprezentant legal2 

 

 

Data   

                                                           
2
 Se va complete cu numele în clar și semnătura. Atenție, chiar dacă participantul la activități este minor, acesta va semna împreună cu 

reprezentantul său legal, cu excepția cazului când vârsta nu îi permite să scrie. 



ANEXA 2C 

 

ACORD INFORMAT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Subsemnatul/a ____________________________________________________________________, 

domiciliat/ă în Str. _____________ Nr. ______ Bl. _____ Sc. ____ Et. ____ Apt. _____ Localitatea 

______________ Județul ___________ Cod poștal _________ Telefon fix: (includeți prefixul) (___) 

______________, Mobil _______________, E-mail _________________________ 

 

1. Declar că am luat la cunoștință prevederile Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal a 

Societății de Educație Contraceptiva si Sexuala (SECS); 

2.  Sunt/  Nu sunt de acord cu realizarea de fotografii și/sau scurte montaje audio-video care 

permit identificarea identității mele în scopul demonstrării realizării activităților care fac obiectul 

proiectului și raportării acestora către finanțatori; 

3.  Sunt/  Nu sunt de acord cu realizarea de fotografii și/sau scurte montaje audio-video care 

permit identificarea identității mele în scopul utilizării acestora pentru promovarea activităților SECS; 

4.  Sunt/  Nu sunt de acord cu utilizarea fotografiilor realizate în data de __________/ în 

perioada _________________, în cadrul proiectului ______________________, în scopul publicării 

acestora în flyere, broșuri, sau alte materiale de promovare tipărite, destinate diseminării către 

public; 

5.  Sunt/  Nu sunt de acord cu utilizarea fotografiilor și/sau montajelor audio-video, realizate în 

data de __________/ în perioada _________________, în cadrul proiectului 

______________________, în scopul publicării acestora pe pagina de internet a SECS, pagina 

Facebook, Instagram, LinkedIn sau alte asemenea rețele de socializare; 

6.  Sunt/  Nu sunt de acord cu utilizarea testimonialelor și a numelui și/sau fotografiei mele, 

realizate în data de __________/ în perioada _________________, în cadrul proiectului 

______________________, în scopul publicării acestora pe pagina de internet a SECS; 

7.  Doresc/  Nu doresc ca datele mele să fie utilizate pentru a-mi fi trimise informații despre alte 

activități ulterioare ale SECS sau ale partenerilor săi 

8. Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage în orice moment consimțământul dat prin 

completarea prezentului formular, printr-o solicitare scrisă adresată SECS, fără ca acest lucru să 

afecteze legalitatea prelucrării anterioare. 

 

 

Semnatar 

 

Data 



  



ANEXA 2D 

 

Participanți eveniment (denumire), (locație), (dată) 

În cadrul proiectului _______________ 

 

Nr. Nume și Prenume E-mail/ tel Semnătură Acord date cu caracter 

personal3 

Acord poze4 

     DA/  NU  DA/  NU 

     DA/  NU  DA/  NU 

      

 

 

                                                           
3 Am luat la cunoștință prevederile Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Societății de Educație Contraceptiva si Sexuala (SECS) și 
îmi exprim opțiunea cu privire la prelucrarea datelor din tabel în acord cu această politică, după cum urmează. Declar că am înțeles faptul că refuzul 
de a furniza datele solicitate mă pun în imposibilitatea de a participa la activitățile derulate sau de a beneficia de serviciile furnizate de SECS. 
4 Îmi exprim opțiunea cu privire la realizarea de fotografii și/sau scurte montaje audio-video care permit identificarea identității mele și utilizarea 
acestora în scopul demonstrării realizării activităților care fac obiectul proiectului și raportării acestora către finanțatori, după cum urmează. 


