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Regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se va aplica de la 25 mai 2018 și este disponibil integral aici:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

1. Despre FOND și tipuri de activități implementate-----------------------------------------------------Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND)2 este o platformă națională de
31 de organizații membre din România active în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională.
Misiunea FOND este de a contribui la dezvoltarea şi implementarea unei politici coerente şi eﬁciente
a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internaţională şi a ajutorului umanitar, de a
creşte capacitatea organizaţiilor membre, de a educa publicul larg cu privire la cooperarea pentru
dezvoltare internaţională, prin implementarea de proiecte şi programe speciﬁce, networking, instruire,
cercetare, dezvoltare de politici publice şi activităţi advocacy.
În contextul acestei misiuni, FOND implementează următoarele activități:





organizare de evenimente naționale și internaționale (training-uri, dezbateri, forumuri ONG...)
cu organizații neguvernamentale și alți actori relevanți pentru domeniu (instituții, mediu
academic, autorități locale, etc...) de la nivel național și internațional;
centru de resurse prin elaborare de policy briefs/ informări și cercetări pe diferite teme în
contextul cooperării pentru dezvoltare;
reprezentare la nivel național și internațional (prin afilierea la diferite rețele europene și
internaționale;
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FOND este înscris în Registrul General al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, cu numărul 0022489/ 11.09.2015.
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2. Definiții și principii---------------------------------------------------------------------------------------------Datele cu caracter personal3:
Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau
identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane
constituie și ele date cu caracter personal.
Datele cu caracter personal care au fost anonimizate, criptate sau pseudonimizate, dar pot fi utilizate
pentru reidentificarea unei persoane rămân date cu caracter personal și sunt vizate de RGPD.
Datele cu caracter personal care au fost făcute anonime în așa fel încât persoana fizică nu este sau nu
mai este identificabilă nu mai sunt considerate date cu caracter personal. Pentru ca datele să fie cu
adevărat anonimizate, anonimizarea trebuie să fie ireversibilă.
Exemple de date cu caracter personal: un nume și prenume; o adresă de domiciliu; o adresă de email, cum ar fi prenume.nume@societate.com; un număr de act de identitate; date privind locația; o
adresă de protocol de internet (IP)....;
Exemple de date considerate ca neavând caracter personal: codul de înregistrare al unei societăți; o
adresă de e-mail, cum ar fi info@societate.com; datele anonimizate.
Prelucrarea de date:
Prelucrarea presupune efectuarea oricăror operaţiuni asupra datelor personale: colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea,
combinarea, restricţionarea, ştergerea, distrugerea.
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_ro
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3. Categorii de date prelucrate și persoanele vizate-----------------------------------------------------FOND prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:
 Date de identificare: nume, prenume, CNP, seria şi numărul actului de identitate /
paşaportului, dar şi alte informaţii conţinute în acesta (de ex: data şi locul naşterii, cetăţenia,
adresa de domiciliu / reşedinţa, fotografie), e-mail, telefon;
 Informaţii referitoare la locul de muncă (funcția, instituția/ organizația);
 Informaţii referitoare la formarea academică: studii, calificări, experienţă;
 Informaţii de natură financiară: cont bancar;

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal le folosim în procesul de prelucrare de către
FOND sunt:
 reprezentanți ai organizațiilor membre, angajaţi, voluntari (studenți), colaboratori și prestatori
de servicii, reprezentanți parteneri (finanțatori, instituții, alte organizații naționale și
internaționale, etc...), abonaţi la newsletterele FOND și participanți la evenimentele FOND
(organizații neguvernamentale și alți actori relevanți pentru domeniu (instituții, mediu
academic, autorități locale, etc.. de la nivel național și internațional).
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4. Prelucrarea datelor (scop, temeiuri, destinatari date, condiții de prelucrare, perioada
stocare)
FOND prelucrează datele cu caracter personal cu următorul scop:
 Evenimente naționale și internaționale (training-uri, dezbateri, forumuri ONG...): datele cu caracter
personal sunt prelucrate în vederea înscrierii persoanelor vizate la evenimentele organizate de
federației (organizare logistică, documente justificative solicitate de finanțator);
 Cercetări și studii: datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea procesului de cercetare și
analiză pe domeniu (datele vor fi incluse în acest proces numai cu acordul persoanei vizate);
 Newsletter: datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea furnizării persoanelor abonate de
informaţii de interes și evenimente organizate în contextul domeniului (nu vom folosi datele pentru a
vă trimite astfel de comunicări decât dacă optaţi în mod explicit pentru aceasta, având posibilitatea de
a vă modifica opţiunea oricând);
În cazul angajațiilor, FOND prelucrează date cu caracter personal în vederea respectării obligațiilor
prevăzute de lege (ex. pentru întocmirea și înregistrarea contractului de muncă și a actelor adiționale
aferente, protecția si securitatea muncii, medicina muncii), dar și în contextul împlementării activității
FOND (ex. participarea la evenimente naționale și internaționale, deconturi, transfer salarii....).
În contextul respectării cerințelor legate de medicina muncii (valabile pentru angajați), singura
informație solicitată este legată de calitatea angajatul ca fiind apt de muncă.
FOND prelucrează datele personale conform scopurilor menţionate anterior, în baza următoarelor
temeiuri:
 Consimţământului valabil exprimat al persoanei vizate dacă acesta a fost acordat în scris (de ex: la
evenimente prin confirmarea participării și înscrierea în lista de prezență sau în cazul abonării la
newsletter);
 Pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte (de ex: colaborări, achiziţionare
diferite servicii);
 Interesului legitim al FOND (de ex: comunicarea cu organizațiile membre ce aderă la federație).
Destinatarii datelor personale pot fi:
 Persoana vizată;
 Furnizorii de servicii din România și din alte țări (ex. furnizori de servicii de turism, design, print....);
 Finanțatori ai federației din România şi din alte ţări (aceștia vor fi vizibili pe materialele de prezentare
ale activităților finanțate prin granturile aferente);
 Bănci sau alte societăți bancare (în cazul efectuării plăţilor prin intermediul acestora);
Condiții de prelucrare a datelor:
Tipul și cantitatea de date cu caracter personal pe care FOND are dreptul să le prelucreze depind de
motivul pentru care sunt prelucrate (temeiul juridic în cauză) și de scopul în care sunt prelucrare.
FOND trebuie să respecte mai multe norme-cheie, inclusiv următoarele:
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datele cu caracter personal trebuie prelucrate într-un mod legal și transparent, garantând
echitatea în ceea ce privește persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt
prelucrate („legalitate, echitate și transparență”);
trebuie să existe scopuri specifice ale prelucrării datelor și societatea/organizația trebuie să
informeze persoanele fizice în legătură cu scopurile respective atunci când le colectează date
cu caracter personal. FOND nu poate colecta pur și simplu date cu caracter personal în scopuri
nedefinite („limitări legate de scop”);
FOND trebuie să colecteze și să prelucreze numai acele date cu caracter personal care sunt
necesare pentru îndeplinirea scopului respectiv („reducerea la minimum a datelor”);
FOND trebuie să se asigure că datele cu caracter personal sunt exacte și actualizate, având în
vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, și să fie corectate în caz contrar („exactitate”);
FOND nu are dreptul să utilizeze datele cu caracter personal în alte scopuri care nu sunt
compatibile cu scopul inițial;
FOND trebuie să se asigure că datele cu caracter personal nu sunt stocate mai mult timp decât
este necesar pentru scopurile în care au fost colectate („limitări legate de stocare”);
FOND trebuie să prevadă garanții tehnice și organizaționale adecvate care să asigure
securitatea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate
sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de
măsuri tehnologice adecvate („integritate și confidențialitate”).

Datele personale pot fi prelucrate de FOND, în vederea atingerii obiectivelor mai sus-menţionate pe
tot parcursul relaţiei contractuale şi după finalizarea acesteia în vederea respectării dispoziţiilor legale
aplicabile în această materie (ex. conform cerințelor finanțatorului în cazul granturilor
nerambursabile...).
Perioada de stocare:
Perioada de stocare4 ar trebui să țină seama de motivele pentru care FOND trebuie să prelucreze
datele, precum și de eventuale obligații juridice de a păstra datele o perioadă fixă de timp (de exemplu,
legile privind ocuparea forței de muncă, legile fiscale sau legile antifraudă naționale care impun
păstrarea datelor cu caracter personal despre angajații pentru o perioadă determinată, durata
garanției produselor etc.).
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-andorganisations/principles-gdpr/how-long-can-data-be-kept-and-it-necessary-update-it_ro
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5. Drepturile persoanei vizate----------------------------------------------------------------------------------Drepturile persoanei vizate:
 Dreptul la informare: dreptul persoanei vizate de a fi informat despre felul în care datele cu caracter
personal sunt prelucrate.
 Dreptul de acces: dreptul persoanei vizate de a întreba operatorul dacă datele sale sunt prelucrate,
iar în cazul unui răspuns afirmativ de a obţine o copie a acestor date.
 Dreptul la rectificare: dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea şi completarea datelor
personale inexacte sau incomplete pe baza informaţiilor pe care le furnizează.
 Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): persoana vizată are dreptul de a obţine din
partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate
dacă datele sunt prelucrate ilegal, fără consimţământ sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului
în care au fost prelucrate iniţial.
 Dreptul la restricţionarea prelucrării - persoana vizată are acest drept în cazul în care: contestă
exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este
ilegală, iar persoana se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb
restricţionarea; datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar persoana le
solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; persoana s-a opus
prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului
prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal
care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi
care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din
partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
 Dreptul la opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării care se bazează pe interesul
legitim al operatorului, al unei terţe părţi sau pe interesul public. Dacă acest drept a fost exercitat,
operatorul trebuie să justifice motivele ce stau la baza prelucrării şi să o suspende o anumită perioadă.
Prelucrarea nu va mai opera decât în cazul în care operatorul demonstrează că are motive legitime ce
o justifică şi că prelucrarea prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate
sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
 Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ: persoana vizată are dreptul de
a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care decizia are un efect
semnificativ sau juridic asupra acesteia. Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a-şi exprima
punctul de vedere, de a solicita intervenţia umană şi de a contesta decizia.
În acest context, persoanele vizate vor avea acces la o notă de informare (Anexa I) cu toate
elementele menționate mai sus, care să permită o informare corespunzătoare cu privire la utilizarea
datelor cu caracter personal de către FOND. Această notă de infomare va fi publicată pe site-ul FOND
și actualizată conform actualelor prevederi legale.
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Nota de informare trebuie să cuprindă următoarele informații, ce trebuie transmise când se face
colectarea datelor5:
- despre FOND (date de contact + persoană responsabilă pentru mai multe nelămurir);
- scopul pentru care le vom folosi (ex. pentru finanțator.....);
- categoriile de date cu caracter personal în cauză;
- justificarea juridică a prelucrării datelor;
- cât timp vor fi păstrate datele;
- persoana terță care le-ar putea primi (ex. finanțator, agenție de turism – pentru achiziționare bilete
de avion, cazare, etc....);
- dacă datele cu caracter personal ale acestor oameni vor fi transferate către un destinatar din afara
UE;
- că aceștia au dreptul la o copie a datelor (dreptul de a accesa datele cu caracter personal) și alte
drepturi de bază în domeniul protecției datelor;
- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de protecție a datelor (APD);
- dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment;
- eventuala existență a unui proces decizional automatizat și logica utilizată, inclusiv consecințele
acestui fapt (dacă e cazul).
Aceste informații trebuie furnizate în scris sau oral la solicitarea persoanei vizate, dacă identitatea
acesteia a fost dovedită prin alte mijloace, sau prin mijloace electronice atunci când este oportun.
Pentru contractele cu prestatori de servicii, se va include (unde e cazul) o clauză referitoare la
respectarea procedurii FOND și a Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD).
FOND trebuie să furnizeze informațiile într-un mod concis, transparent, inteligibil și ușor accesibil,
într-un limbaj clar și simplu și în mod gratuit.
Când datele sunt obținute de la o altă societate/organizație, FOND ar trebui să îi furnizeze persoanei
informațiile menționate mai sus în termen de o lună de la momentul la care FOND a obținut datele
cu caracter personal; sau, în cazul în care organizația dvs. comunică cu persoana fizică, în momentul
în care datele sunt utilizate pentru comunicarea cu aceasta; sau, dacă se intenționează divulgarea
datelor către o altă societate, la data la care datele cu caracter personal au fost divulgate pentru prima
oară.
De asemenea, FOND are obligația de a informa persoana fizică în legătură cu categoriile de date și cu
sursa din care a obținut datele, inclusiv dacă au fost obținute din surse disponibile public. În anumite
situații enumerate la articolul 13 alineatul (4) și la articolul 14 alineatul (5) din RGPD,
societatea/organizația dvs. poate fi scutită de obligația de a informa persoana fizică.
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-andorganisations/principles-gdpr/what-information-must-be-given-individuals-whose-data-collected_ro
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6. Protejarea și evidența datelor cu caracter personal--------------------------------------------------La nivel intern, se aplică politici şi standarde de siguranţă, se iau măsuri tehnice şi organizatorice
(proceduri de securitate informatică) pentru a asigura confidenţialitatea şi integritatea datelor cu
caracter personal şi a modului în care acestea sunt prelucrate.
Angajații FOND vor contribui la păstrarea unei evidențe a activităților de prelucrare desfășurate în
cadrul federației, ce va cuprinde:
- numele și datele de contact ale operatorului (inclusiv persoana responsabilă din cadrul echipei);
- scopul prelucrării;
- descrierea categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal;
- categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv
destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale (unde este cazul, trebuie menționat cum partea
terță asigură protecția acestor date);
- acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date;
- acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate.

Angajații FOND trebuie să ia la cunoștință și să respecte prezenta procedură de prelucrare a datelor
personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) si Ghidul
orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor
(publicat de AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER
PERSONAL)6, cât și asigurarea stocării lor într-un mod criptat, pentru a se asigura confidențialitatea
datelor.
- Pentru datele prelucrate referitoare la angajații FOND, persoanele responsabile pentru protecția
datelor sunt directorul executiv, împreună cu contabilul (sau persoana care gestionează sau
înregistrează declarații/ evidențe fiscale sau contracte de muncă & acte adiționale);
- Pentru datele prelucrate referitoare la persoanele fizice împlicate în proiectele FOND, persoanele
responsabile pentru protecția datelor sunt managerii de proiect aferenți acestor activități.
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http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016
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