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COMISIA EUROPEANĂ 
 

 
PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

Prezenta declarație de confidențialitate furnizează informații despre prelucrarea și protecția 

datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Operațiunea de prelucrare: Punct de acces unic cu privire la finanțarea UE 

Operator de date: Comisia Europeană, Direcția Generală Piață Internă, Industrie, 

Antreprenoriat și IMM-uri, Unitatea C1 - Acces la finanțare (denumită în continuare „DG GROW, 

Unitatea C.1” sau „operatorul de date”) 

Numărul de referință al operațiunii de prelucrare: DPR-EC-00770 
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1. Introducere 

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) s-a angajat să vă protejeze datele 

personale și să respecte dreptul dumneavoastră la viață privată. Comisia colectează și 

prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date 

[de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001]. 

Prezenta declarație de confidențialitate explică motivele pentru care prelucrăm datele 

dumneavoastră cu caracter personal, modul în care colectăm, procesăm și protejăm toate 

datele cu caracter personal care ne sunt furnizate, modul în care utilizăm informațiile obținute 

astfel și drepturile pe care le aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De 

asemenea, în declarație sunt indicate datele de contact ale operatorului de date responsabil pe 

care îl puteți contacta pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, ale responsabilului cu 

protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor. 

În cele ce urmează sunt prezentate informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare „Punct 

de acces unic cu privire la finanțarea UE” întreprinsă de operatorul de date. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A295%3ATOC
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2. De ce și cum vă prelucrăm datele personale? 

Operatorul de date, cu sprijinul unui contractant extern, colectează, utilizează și publică datele 

dumneavoastră de contact, inclusiv unele date cu caracter personal, pe site-ul web public 

access2finance.eu, cu scopul de a ajuta întreprinderile să contacteze intermediarii financiari din 

UE pentru a solicita finanțare din partea UE.   

Acest site web poate colecta date cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor 

[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_ro.htm] pe bază de consimțământ.  

Datele dumneavoastră nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru 

crearea de profiluri. 

3. Pe ce temei juridic ne bazăm când vă prelucrăm datele personale? 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece aceasta este necesară: 

- pentru respectarea unei obligații legale care îi revine operatorului [articolul 5 alineatul 

(1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/1725], în special articolele 63 și 154 din 

Regulamentul financiar al UE (UE, Euratom) 2018/1046, care impune asigurarea 

vizibilității acțiunii  la nivelul Uniunii și a entităților însărcinate cu implementarea 

fondurilor Uniunii sau 

- pentru că v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal și pentru publicarea datelor de contact, prin intermediul unui act afirmativ clar, 
semnând un formular de consimțământ. Vă puteți retrage consimțământul dat în acest 
sens/aceste scopuri în orice moment, în scris, la adresa GROW-C1@ec.europa.eu.  

4. Ce date personale colectăm și prelucrăm? 

Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, operatorul, cu sprijinul unui contractant 
extern, colectează de pe site-ul public al instituției dumneavoastră datele dumneavoastră de 
contact cu logoul instituției dumneavoastră și prelucrează următoarele categorii de date cu 
caracter personal:  

 adresa de e-mail și numărul de telefon care, în unele cazuri, se referă la o anumită 
persoană fizică. 

 
5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru perioada de 
timp necesară îndeplinirii scopului menționat mai sus. Pentru fiecare dintre categoriile de date 
cu caracter personal care sunt prelucrate, găsiți mai jos detalii privind păstrarea datelor:  

Datele de contact ale intermediarilor financiari sunt prelucrate de la începutul până la sfârșitul 
perioadei de disponibilitate sau de investiții a produsului financiar sprijinit de instrumentul 
financiar al UE. Conform listei de păstrare a dosarelor SEC (2012)713 a Comisiei, perioada de 
păstrare a datelor pentru gestionarea centralizată indirectă a programelor, a instrumentelor 
financiare și a proiectelor-pilot este de 10 ani. Cu toate acestea, vom actualiza sau șterge datele 
cu caracter personal în cazul în care acestea nu mai sunt exacte, în special dacă persoana de 
contact își schimbă sau își retrage consimțământul. 

6. Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Toate datele cu caracter personal în format electronic (datele de contact ale intermediarilor 

financiari din UE) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene sau ale contractanților săi. Toate 

operațiunile de prelucrare se desfășoară respectând Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații 

în cadrul Comisiei Europene. 

Contractanții Comisiei au obligația de a respecta o clauză contractuală specifică pentru 

orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră efectuată în numele Comisiei. 

Aceștia trebuie, de asemenea, să respecte obligațiile de confidențialitate care decurg din 

Regulamentul general privind protecția datelor în statele membre ale UE [RGPD, 

Regulamentul (UE) 2016/679]. 

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și 

organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate menite să garanteze securitatea online, 

să evite riscul pierderii datelor, al modificării datelor sau al accesului neautorizat la acestea, 

ținând seama de riscul pe care îl prezintă prelucrarea datelor cu caracter personal și natura 

datelor cu caracter personal prelucrate. Măsurile organizatorice prevăd că accesul la datele 

personale le este acordat doar persoanelor autorizate care au un interes legitim să le cunoască 

în contextul acestei operațiuni de prelucrare. 

 

7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite? 

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este furnizat personalului Comisiei 

responsabil cu efectuarea operațiunii de prelucrare în cauză și personalului autorizat, în 

conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul menționat respectă dispozițiile 

legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare. 

Accesul la datele cu caracter personal va fi partajat cu un contractant extern care sprijină 

Comisia Europeană să colecteze, să utilizeze și să publice informațiile dumneavoastră cu 

caracter personal pe site-ul web access2finance.eu. 

Datele de contact sunt publicate pe site, dacă sunteți de acord cu acest lucru, pentru a le 

permite întreprinderilor care solicită finanțare din partea UE să vă contacteze.  

Cookie-uri  

 

Cookie-urile sunt mici fișiere text stocate pe dispozitivul unui utilizator (de exemplu, un 

calculator, o tabletă sau un telefon) prin intermediul site-urilor web. Cookie-urile sunt 

utilizate pentru a asigura funcționarea tehnică a unui site web (cookie-uri funcționale) 

sau colectarea de date statistice (cookie-uri de analiză). 

Cookie-urile utilizate în acest scop de Comisie, stocate pe dispozitivul dumneavoastră, 

fac obiectul politicii privind cookie-urile a Comisiei, disponibilă aici: 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_ro.htm. 

Când vizitați site-ul [www.access2finance.eu], vom păstra istoricul vizitei 

dumneavoastră timp de maximum 13 luni. Aceste informații vor fi apoi șterse. 

Operațiunile de colectare, agregare și anonimizare sunt efectuate în centrul de date al 

Comisiei Europene, cu utilizarea măsurilor de securitate adecvate. 

Cookie-urile sunt stocate de Europa Analytics, un serviciu care măsoară eficacitatea și 

eficiența site-urilor web ale Comisiei Europene de pe portalul EUROPA. Mai multe 

informații sunt disponibile în referința de înregistrare a operațiunii de prelucrare DPR-

EC-00685 (Europa Analytics). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32016R0679


 

4 

Activarea acestor cookie-uri nu este strict necesară pentru funcționarea site-ului web, 

dar vă poate îmbunătăți experiența de navigare. Le puteți șterge sau bloca, dar anumite 

funcționalități ale site-ului vor fi limitate în acest caz. 

Informațiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a identifica personal 

persoanele vizate, iar datele privind tiparele sunt pe deplin sub controlul Comisiei. 

Aceste cookie-uri nu sunt utilizate în alt scop decât cel descris aici. 

În cazul în care doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să nu fie cuprinse în 

statisticile noastre anonimizate, agregate, puteți face acest lucru pe pagina noastră 

dedicată cookie-urilor. În special, puteți controla și/sau șterge cookie-urile respective 

după cum doriți. 

Vă atragem atenția asupra faptului că, în temeiul articolului 3 alineatul (13) din Regulamentul 

(UE) 2018/1725, nu sunt considerate destinatari autoritățile publice (de exemplu, Curtea de 

Conturi, Curtea de Justiție a UE) cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul 

unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul statelor membre. 

Prelucrarea ulterioară a acestor date de către autoritățile publice în cauză respectă normele 

aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării. 

Informațiile pe care le colectăm nu vor fi divulgate unor părți terțe, cu excepția cazului în care 

acest lucru este necesar în scopul aplicării legii. 

8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita? 

În calitate de „persoană vizată”, în temeiul capitolului III (articolele 14-25) din Regulamentul 

(UE) 2018/1725, beneficiați de drepturi specifice, în special de dreptul de a accesa, de a rectifica 

sau de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și de dreptul de a restricționa 

prelucrarea lor. De asemenea, dacă este cazul, aveți dreptul de a vă opune prelucrării și dreptul 

la portabilitatea datelor. 

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se 
efectuează în mod legal în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a), din motive legate de 
situația dumneavoastră particulară. 
 

Ați consimțit să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal operatorului de date în 

scopul efectuării prezentei operațiuni de prelucrare. Vă puteți retrage consimțământul în orice 

moment prin notificarea operatorului de date pe adresa GROW-C1@ec.europa.eu. Revocarea 

consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate anterior. 

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în cazul unui conflict, 

responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, puteți contacta, de asemenea, 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt furnizate în 

secțiunea 9 de mai jos. 

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de 

prelucrare specifice, vă rugăm să le descrieți în cererea dumneavoastră [și anume să furnizați 

numărul (numerele) de referință, astfel cum se specifică în secțiunea 10 de mai jos]. 

Toate cererile de acces la date cu caracter personal vor fi tratate în termen de o lună. Orice altă 
cerere menționată mai sus va primi un răspuns în termen de 15 zile lucrătoare. 

9. Date de contact 
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- Operatorul de date 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți 

observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la 

colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați 

operatorul de date, Comisia Europeană - Unitatea GROW C1 – Acces la finanțare - E-mail: 

GROW-C1@ec.europa.eu  

- Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei 

În caz de dezacord cu operatorul de date, puteți contacta responsabilul cu protecția 

datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) în privința aspectelor legate de 

prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 

2018/1725. 

- Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) 

Aveți dreptul de a face recurs (și anume, puteți depune o plângere) la Autoritatea 

Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu sau 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en) dacă sunteți de 

părere că drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost 

încălcate de către operatorul de date ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu 

caracter personal. 

10. Unde puteți găsi mai multe informații 

RPD din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu 

caracter personal efectuate de Comisie care au fost documentate și care i-au fost notificate. 

Pentru a accesa registrul, accesați linkul: https://ec.europa.eu/info/about-european-

commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro. 

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu referința de 

înregistrare: DPR-CE-00770. 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro

