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1. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

FUNDAȚIA ADEPT TRANSILVANIA, denumită în continuare “ADEPT TRANSILVANIA”, 
organizație neguvernamentală înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor la poziția 
5/26.11.2004, adoptă prezenta Politică de Securitate a Prelucrărilor de Date cu Caracter 
Personal în scopul garantării și protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor 
fizice. 

Fundația ADEPT TRANSILVANIA în calitate de operator al domeniilor www.fundatia-
adept.org, www.discovertarnavamare.org, www.artofdar.ro/com., www.tbtrace.ro, 
www.tbtrails.ro, www.ciclaton.ro și al subdomeniilor asociate acestora, respectă caracterul privat 
și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care vizitează portal-
urile/site-urile sus menționate, fiind înregistrată sub nr. 0019721 la Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 
În conformitate cu dispozițiile 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 ADEPT TRANSILVANIA are obligaţia de a 
administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care 
ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 
 
Prezenta politică de confidenţialitate se aplică în ceea ce priveşte colectarea, stocarea, utilizarea, 
divulgarea şi transferul datelor cu caracter personal colectate de către Fundația ADEPT 
TRANSILVANIA prin intermediul portal-urilor/website-urilor www.fundatia-adept.org, 
www.discovertarnavamare.org, www.artofdar.ro/com., www.tbtrace.ro, www.tbtrails.ro, 
www.ciclaton.ro.  
 
Portal-urile/website-urile menționate vă pun la dispoziţie detalii referitoare la datele cu caracter 
personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, la modalitatea în care utilizăm  datele 
dumneavoastră cu caracter personal şi la drepturile pe care le aveţi cu privire la propriile date cu 
caracter personal pe care noi le deţinem, prelucrăm şi transferăm. 
 
Datele pe care le furnizaţi prin completarea formularelor de înscriere la evenimentele, activitățile 
și proiectele organizaţiei, după caz, sunt destinate exclusiv utilizării de către organizaţia noastră 
pentru a vă oferi acces la aceste activități.  
 
Fundația ADEPT TRANSILVANIA prelucrează datele cu caracter personal furnizate de 
dumneavoastră prin completarea formularelor de înscriere ADEPT TRANSILVANIA, în scopul 
de  a vă oferi acces la evenimentele, activitățile și proiectele organizate de fundație. 
 

http://www.fundatia-adept.org/
http://www.discovertarnavamare.org/
http://www.artofdar.ro/com
http://www.tbtrace.ro/
http://www.tbtrails.ro/
http://www.ciclaton.ro/


Operatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastra 
prin intermediul portal-urilor/site-urilor www.fundatia-adept.org, www.discovertarnavamare.org, 
www.artofdar.ro/com., www.tbtrace.ro, www.tbtrails.ro, www.ciclaton.ro și al subdomeniilor 
asociate acestora, după caz, prin navigarea pe portal-rile/website-urile sau completarea unor 
formulare dedicate, asa cum prevăd dispozitiile Legii 677/2001 privind protecția datelor 
personale, modificată şi completată. 

Vă rugăm să citiţi prezenta politică de confidenţialitate cu atenţie. Prin accesarea website-
urilor precizate sau/și prin navigarea pe acesta şi prin furnizarea propriilor date cu caracter 
personal prin completarea câmpurile de date din cadrul acestora, dumneavoastră: 

(i) confirmaţi faptul că aţi citit, înţeles şi că sunteţi de acord cu prezenta politică de 
confidenţialitate; 

(ii) consimţiţi în mod expres la colectarea, stocarea, utilizarea şi divulgarea propriilor date cu 
caracter personal descrise în cadrul secţiunii intitulate "Date cu caracter personal pe care le 
colectăm în legătură cu persoana dumneavoastră" de către ADEPT TRANSILVANIA, de alte 
persoane care lucrează în numele acesteia, după cum este necesar, în scopurile prezentate în 
cadrul acestei politici; 

(iii) consimţiţi la transferarea de către ADEPT TRANSILVANIA a propriilor date cu caracter 
personal, astfel cum sunt descrise acestea în cadrul secţiunii intitulate "Date cu caracter personal 
pe care le colectăm în legătură cu persoana dumneavoastră" de mai jos, către organizațiile sale 
afiliate din cadrul grupului, către alte persoane care lucrează în numele acesteia sau către alte 
entităţi publice ori private, după cum este necesar, în scopurile prezentate în cadrul acestei 
politici; şi 

(iv) declaraţi că aţi fost informat cu privire la exercitarea oricăror drepturi prevăzute de Legea nr. 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date, cu modificări ulterioare (“Legea nr. 677/2001”), în conformitate 
cu prevederile legale aplicabile, în special în ceea ce priveşte dreptul de a fi informat cu privire la 
prelucrarea datelor, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie în legătură cu datele, dreptul de 
a se opune la prelucrarea datelor şi dreptul de a se adresa autorităţii de supraveghere şi/sau 
instanţei. 

În cazul în care nu consimţiţi la/nu sunteţi de acord cu aceste prelucrări sau transferuri de date ori 
cu prezenta politică de confidenţialitate, nu trebuie să utilizaţi aceste website-uri şi/sau să ne 
furnizaţi propriile date cu caracter personal prin completarea câmpurilor de date de pe aceste 
website-uri.  

În cazul în care nu furnizaţi fundației ADEPT TRANSILVANIA toate categoriile de date cu 
caracter personal solicitate în cadrul acestor website-uri, ADEPT TRANSILVANIA nu va fi 
capabilă să-şi îndeplinească o parte din obligaţiile/ condiţiile care îi revin în legătură cu persoana 
dumneavoastră în funcție de evenimentul/activitatea/prooiectul pentru care participați sau ați 
completat formularul. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul 
de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveti dreptul 
să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru 
exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la 
officenotificare@fundatia-adept.org. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa 
justiției. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în alte state. 

http://www.fundatia-adept.org/
http://www.discovertarnavamare.org/
http://www.artofdar.ro/com
http://www.tbtrace.ro/
http://www.tbtrails.ro/
http://www.ciclaton.ro/


Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai 
curând posibil.  

Vă rugăm să verificaţi cu regularitate Politica de confidențialitate ADEPT TRANSILVANIA, 
pentru a vă menţine la curent cu privire la actualizările aduse prezentei politici de 
confidenţialitate, deoarece modificările vor intra în vigoare imediat ce vor fi publicate. 
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