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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR  

 

Prin bifarea căsuței din cadrul cererii de participare la concursul național de inovații 
“DaVinci” (Anexa nr.1), a formularului de descriere a lucrarii / inovației (Anexa nr.2) și a 
declarației pe propria răspundere (Anexa nr.4), declar că am citit, înțeles și sunt de acord cu 
Politica de confidențialitate a datelor enunțată mai jos. 

 

Despre Rotary Club București 

Clubul Rotary București, District 2241 România și Republica Moldova, reprezentat prin: 
Doamna Mirela Popa – presedinte 2019-2020, Str. Teodosie Rudeanu nr. 69, Bucuresti,  
cod fiscal 11158198, număr cont bancar RO36CECEB31930RON4003599, banca CEC 
BANK, vă informează că politica de confidențialitate a organizației a fost adaptată la 
reglementările Regulamentului European privind protecția Datelor cu Caracter Personal și 
libera circulație a acestora. Astfel, aici veți regăsi toate informațiile cu privire la datele cu 
caracter personal, precum și la colectarea și prelucrarea acestora de către Rotary Club 
București. 
 
Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați și vă asigurăm că facem toate eforturile 
pentru a gestiona datele personale în mod responsabil. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați 
cu privire la orice informație referitoare la acest subiect - suntem gata oricând să vă 
răspundem la întrebări. 
 
Ne puteți contacta folosind informațiile de mai jos: 
 
Email: 
rotarybucharest@gmail.com 
contact@davincicontest.ro 
Website: 
www.rotary-bucharest.org  
Adresă: 
Str. Teodosie Rudeanu nr. 69, Bucuresti 
  
Cui se adresează politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal 
 
Rotary Club București colectează și prelucrează datele cu caracter personal care aparțin: 
- Vizitatorilor și utilizatorilor www.davincicontest.ro si sub-domeniilor acestora 
- Persoanelor care contactează Rotary Club București în orice scop, prin orice mijloc de 
corespondență disponibil pe www.davincicontest.ro (exemplu: email) 
- Persoanelor care contactează Rotary Club București prin intermediul rețelelor sociale 
(Facebook) în care organizația are un cont deschis destinat concursului DaVinci Contest, 
pentru a facilita această comunicare. 
 
Persoanele fizice ale căror date personale sunt colectate și prelucrate vor fi denumite 
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Persoane vizate. 
 
Ce date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de Clubul Rotary București: 
Datele cu caracter personal sunt toate acele informații referitoare la o persoană vizată ce pot 
duce la identificarea acesteia, în mod direct sau indirect. 
 
Informațiile colectate și prelucrate de Rotary Club București: 
- Date de identificare -> informații personale (nume, prenume, vârstă, instituție, telefon, adresă 
email, semnătură). 
- Datele personale care aparțin minorilor vor fi prelucrate doar cu acordul explicit al părintelui 
sau al tutorelui. 
 
Sursa datelor cu caracter personal. Cum sunt colectate 
 
Datele cu caracter personal sunt obținute: 
- Direct de la dumneavoastră, prin informațiile puse la dispoziție prin intermediul 
www.davincicontest.ro, regăsite în aplicația de concurs trimisă la adresa 
contact@davincicontest.ro. 
- Din surse externe precum conturile Social Media care aparțin organizației Rotary Club 
București și care au fost create pentru concursul DaVinci Contest (Facebook). 
 
Este obligatorie acordarea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter 
personal? 
 
Este necesară acordarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal regăsite în aplicația la concursul DaVinci Contest și trimise la adresa 
contact@davincicontest.ro. 
 
Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: 
 
Rotary Club București va prelucra datele cu caracter personal primite exclusiv în scopul 
desfășurării concursului DaVinci Contest sau pentru a răspunde întrebărilor și solicitărilor 
primite pe oricare dintre mijloacele de corespondență puse la dispoziție. 
 
Este posibil să fie nevoie de prelucrarea datelor dumneavoastră pentru îndeplinirea obligației 
de a comunica unor autorități publice, la cerere, informații cu caracter personal. 
 
Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal: 
 
Rotary Club București va prelucra datele cu caracter personal în vederea examinării lucrărilor 
și evaluării inovațiilor participante la concursul DaVinci Contest, de către Comisia de evaluare, 
precum și în vederea acordării premiilor puse la dispoziție în cadrul concursurilor. De 
asemenea, datele cu caracter personal primite pot fi prelucrate pentru a răspunde la întrebările 
și solicitările trimise de dumneavoastră prin oricare dintre mijloacele de corespondență puse 
la dispoziție. 
 
Cine mai are acces la datele cu caracter personal colectate de Rotary Club București? 
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Pentru a putea participa la concursul DaVinci Contest, este necesară transmiterea datelor cu 
caracter personal către terți. Aceștia sunt: 
 
Responsabil pagină Facebook DaVinci Contest 
Sărmășan Dorian 
Responsabil adresă email contact@davincicontest.ro 
Doina Draghia si Mirela Popa 
Responsabil adresă email rotarybucharest@gmail.com 
Mirela Popa 
 
Membrii Comisiei Nationale de Jurizare 
 
Cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu - Președinte Comisie 
Popa Mirela - Presedinte Rotary Club Bucuresti 2019-2020 
Alexandru Mironov - Invitat cu o activitate recunoscuta in domeniul      

tematicilor concursului 
 
…………………………….. 

- Presedintele unui Club Coordonator ales live prin                             
tragere la sorti 

Cornel Vintila - Membru Rotary Club Bucuresti 
Mirela Constantin - Membru Rotary Club Bucuresti 
Mariuca Ivan - Membru Rotary Club Bucuresti 
Marioara Arhip - Membru Avocat Rotary Club Bucuresti 

 
Orice alte persoane / organizații implicate în process 
Doina Drăghia 
Cornel Vintilă 
Dorian Sărmășan 
Daniela Iftimoaie 
Gratiela Badicu 
Camelia Botezatu 
Liliana Muraru 
Monica Predatu 
Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” București 
Rotaract Club București 
Interact Club București 
 
Rotary Club București depune toate eforturile pentru a se asigura de confidențialitatea și 
siguranța datelor cu caracter personal prin intermediul unor contracte semnate cu fiecare 
dintre entitățile cărora le sunt transmise aceste informații. 
 
În măsura în care lista celor care au acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal 
va fi mărită, acest lucru va fi menționat în Politica noastră de confidențialitate. Dacă va fi 
necesar consimțământul dumneavoastră, vă vom trimite o notificare în acest scop. 
 
Drepturile utilizatorului 
 
În orice moment aveți controlul asupra datelor voastre cu caracter personal. Mai jos este lista 
drepturilor de care beneficiați: 
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- Dreptul la solicitarea accesului la datele cu caracter personal, precum și la modalitatea în 
care acestea sunt prelucrate. 
- Dreptul la rectificarea datelor care sunt incorecte sau nu mai sunt de actualitate. 
- Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) 
- Dreptul la restricționarea prelucrării - prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi 
restricționată într-o serie de situații stabilite prin lege. 
- Dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal. 
- Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, care pot fi obținute într-un format comun 
sau transferate unui alt operator economic la alegerea dumneavoastră. 
- Dreptul la retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal. 
- Dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă, în cazul în care sesizați nereguli. 
 
Vă puteți exercita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în orice moment. Tot ce trebuie 
să faceți este să ne trimiteți un email la contact@davincicontest.ro cu solicitarea 
dumneavoastră, iar noi ne vom asigura că aceasta este îndeplinită în cel mai scurt timp. 
 
Cât timp sunt stocate datele cu caracter personal de către Rotary Club București? 
 
Datele cu caracter personal sunt stocate de către Rotary Club București atât cât sunt necesare 
pentru a servi scopurilor de prelucrare a acestora, care vizează procesul de examinare și 
acordare de premii în cadrul concursului DaVinci Contest. După finalizarea concursului, datele 
vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani, scopul prelucrarii fiind reclama, marketing si 
publicitate a edițiilor viitoare ale concursului DaVinci, datele ar putea fi prelucrate / stocate 
doar pe perioada derularii campaniior publicitare. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul 
pentru reclama, marketing si publicitate în orice moment contactându-ne în acest sens. 
 
Securitatea datelor 
 
Pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal de care 
suntem responsabili, Rotary Club București: 
- Colectează doar datele strict necesare pentru scopurile menționate în Politica de 
confidențialitate. 
- Limitează accesul la date la un număr minim de parteneri comerciali. 
 
Link-uri către alte website-uri 
www.davincicontest.ro pune la dispoziția utilizatorilor link-uri externe. Odată părăsit website-
ul și urmate aceste link-uri externe, aria de influență a politicii de confidențialitate Rotary Club 
București se încheie. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă informați cu privire la 
Politica de confidențialitate care se aplică fiecăreia dintre noile platforme online accesate. 
 
Contact 
Email: rotarybucharest@gmail.com,	contact@davincicontest.ro 
Website: www.rotary-bucharest.org  
Adresă: Str. Teodosie Rudeanu nr. 69, Bucuresti 

 


