
 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

 

În secțiunile următoare veți găsi informații detaliate despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu 

caracter personal pentru care Organizația Internațională NEW ACROPOLIS vă va solicita 

acordul, în în conformitate cu legislația în vigoare în orice moment. 

 

1. RESPONSABIL 

Responsabilul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este 

A.O.”Organizația Noua Acropolă în Republica Moldova”, cu numărul IDNO 1014620001586, 

înregistrată la Ministerul de Justiție al Republicii Moldova la data de 4 aprilie 2014, având sediul 

la adersa strada Armenească, nr 81, ap. 7, Chișinău. Pentru orice întrebare referitoare la 

prelucrarea datele dumneavoastră personale ne puteți contacta prin e-mail la irina@acropolis.org. 

De asemenea, vă informăm că Delegatul pentru Protecția Datelor poate fi contactat la 

irina@acropolis.org. 

A.O.”Organizația Noua Acropolă în Republica Moldova” este o entitate dedicată promovării 

socio-culturale activități care vizează descoperirea activității variate și imense a omului în 

domeniul artei, literaturii, științei și orice altă manifestare a spiritului uman. 

2. Obiectiv  

Obiectivele pentru care este solicitat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor 

dumneavoastră personale sunt cele indicate în chestionarul pe care vă rugăm să-l completați și că 

prevalează asupra acestei Politici de confidențialitate.  

În orice caz, vă informăm că:  

A. Tratăm informațiile furnizate de părțile interesate pentru trimiterea de informatii despre 

activitatile desfasurate in fiecare dintre locatiile sale.  

B. Vom păstra datele pe care ni le furnizați atâta timp cât nu solicitați ștergerea acestora.  

C. Vom încerca, cu colaborarea dumneavoastră, să păstrăm datele pe care le prelucrăm, în mod 

corespunzător la curent. 

 

3. LEGITIMARE  

Cu excepția cazului în care indicăm în mod expres, la obținerea consimțământului dvs., baza în 

virtutea căruia efectuăm prelucrarea datelor dumneavoastră este consimțământul pe care ni-l 

acordați. acordate, în scopurile și utilizările pe care le-am enumerat detaliat în secțiunea 2.A 

indicat anterior.  

 

4. DESTINATARI În principiu, nu comunicăm cu terți din afara A.O.”Organizația Noua 

Acropolă în Republica Moldova” datele personale pe care le procesăm. Dacă ar fi să facem acest 

lucru, v-am anunța în prealabil. Dumneavoastră și entitatea care urma să primească o astfel de 

comunicare veți solicita consimțământul asta era necesar. 

 

5. DREPTURILE CARE VA ASISTEN IN PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR  

Vă reamintim că reglementările actuale vă recunosc următoarele drepturi:  

• Pentru a solicita acces la datele dumneavoastră personale, în orice scop, în special pentru a 

cunoaște dacă prelucrăm datele dumneavoastră, în ce scop și pe ce bază legală.  

• Să solicite rectificarea datelor inexacte sau ștergerea acestora.  



• Să solicite limitarea prelucrării datelor, în anumite circumstanțe, în caz în care le vom păstra 

doar pentru exercitarea sau apărarea posibilelor creanțe;  

• Să se opună prelucrării acestora, în anumite circumstanțe și din motive legate de situația 

dumneavoastră particulară, caz în care vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu excepția 

motivelor legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea posibilelor creanțe; și  

• La portabilitatea datelor cu caracter personal care se referă la dumneavoastră (nu la terți), pe 

care noi v-ați furnizat în mod direct și care sunt supuse tratamentului automatizate.  

Puteți face efectiv oricare dintre aceste drepturi contactând Delegatul pentru Protecția Datelor.  

Trimiteți datele prin e-mail la irina@acropolis.org.  

În cazul în care vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vom proceda imediat la executare 

ceea ce ne comandați în acest sens, fără a aduce atingere legalității prelucrării datelor efectuate 

pana la o astfel de data. În orice caz, puteți colecta informații despre exercitarea drepturilor 

dumneavoastră la Comisia Belgiană de Confidențialitate: 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be. 

 

6. MASURI DE SECURITATE  

Operatorul de date se obligă să respecte obligația de păstrare a secretului datele cu caracter 

personal și datoria lor de a le salva și a adoptat măsurile de natură tehnice şi organizatorice 

necesare pentru a garanta securitatea acestora pentru a evita lor modificarea, pierderea, tratarea 

sau accesul neautorizat, ținând cont de starea tehnologie, și în conformitate cu prevederile 

reglementărilor în vigoare. Totuși, nu poți garantează inexpugnabilitatea absolută a internetului 

și, prin urmare, încălcarea datelor prin accesul fraudulos la acestea de către terți, caz în care va 

notifica autoritatea autoritate în termenele indicate în acest scop de reglementările în vigoare. 

  

7. POLITICA DE COOKIE  

Politica de cookie-uri a Controlorului de date este disponibilă pe acest site și are o notificare a 

apărut într-o fereastră pop-up la accesarea acestei pagini web. Este recomandat să citiți 

respectiva Politică privind cookie-urile pentru a ști ce sunt cookie-urile, care sunt utilizate pe 

acest site și în ce scopuri, informațiile colectate de fiecare dintre ei și opțiunile pe care le aveți 

atât prin configurarea browserului dvs. de internet cât și accesarea site-urilor web ale furnizorilor 

lor și a browserelor principale, pentru a configurați sau respingeți instalarea cookie-urilor pe 

terminalele dumneavoastră (computer, tabletă, telefon mobil, etc).  
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