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NOTIFICARE DE CONFIDENṬIALITATE  

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL CAMPANIEI „ÎMPREUNĂ, 

ALĂTURI DE REFUGIAȚII DIN UCRAINA” 

ÎNCEPUTĂ LA 3 MARTIE 2022 

 
Fundația Groupe Renault România, persoană juridică de drept privat, înființată în conformitate cu 

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, certificat de înscriere a persoanei juridice 
fără scop patrimonial nr. 107 din 18.10.2017 eliberat de Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, cu sediul în 
București, sector 6, Str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, Etaj7, Camera AE740 („Fundația”) 
 

în parteneriat cu societăților membre ale Renault Group România: 
 
1. AUTOMOBILE DACIA S.A.; 

2. RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L; 

3. RENAULT MECANIQUE ROUMANIE S.R.L; 

4. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L 
 
organizează acțiunea de strângere fonduri pentru refugiații din Ucraina care ajung în România.  
 

Fundația Groupe Renault România, în calitate de operator de date cu caracter personal („Operator/ul” în 

cele ce urmează), este responsabilă și garantează drepturile dumneavoastră în conformitate cu prevederile 

legale aplicabile protecției datelor cu caracter personal, la momentul prelucrării acestora. 

 
Scopul prelucrării: Desfășurarea acțiunii de donații pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina ajunși în 
România, îndeplinirea cerințelor legale privitor la evidența și contabilizarea sumelor încasate din donațiile 
efectuate.  

 
Datele cu caracter personal ale deponentului pe care le vom prelucra: nume şi prenume, număr cont bancar, 

suma depusă, alte date ale deponentului ce apar în extrasul de cont al Fundației Groupe Renault România 

(doar acces). 

Datele cu caracter personal menționate mai sus vor fi procesate/accesate doar de către Operator, în condiții 
de strictă confidențialitate și securitate.  
 

Temeiul legal al prelucrării este: 
- consimțământul persoanei vizate, voluntar și liber exprimat; 
- interes legitim/obligații legale: pentru exercitarea unui drept, îndeplinirea unei obligații, apărarea 

intereselor legitime, cu privire la prelucrӑrile de date personale efectuate pentru realizarea 
evidenṭelor legate de acțiunea umanitară și pentru apararea unui drept / interes al Operatorului, 
intr-un eventual diferend. 

 
Aceste date personale vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: acces, colectare, organizare, 
utilizare în scopul menționat, stocare, arhivare, ștergere.  
       
În general, vom șterge datele dumneavoastră personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini 
scopul pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele 
cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale.  
      
Pentru scopul sus menționat, datele cu caracter personal prelucrate, menționate mai sus, vor fi stocate pe 
perioada de 5 (cinci) ani. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal 
pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale sau de apӑrarea unui drept / interes 
legitim al Operatorului, pânӑ la soluṭionarea irevocabilӑ a unui eventual diferend. 
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Dacă aveți întrebări cu privire la aceste clauze și la protecția confidențialității sau doriți să vă exercitați oricare 
dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-
un email la adresa dpo.romania@renault.com. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) 
de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific 
sau complexitatea solicitării.   
 
 
Drepturile dvs. față de prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare 
privind protecția datelor:   
● Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. 
Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul 
nostru exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi. 
● Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, din 
motive legate de situația particulară în care v-ați putea afla la un moment dat.  
 ● Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:  
- contestați corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm 
exactitatea,  
- prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu 
caracter personal,  
- nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau  
- vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate față de ale 
dumneavoastră.  
● Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care 
le prelucrăm în scopul susmenționat.  
● Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:  
- datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau sunt 
prelucrate în alt mod;  
- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal și să vă executaţi acest 
drept de obiecție la prelucrare;  
- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,  
 Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară: 

- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;  
- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;  
- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, până la soluționarea irevocabilă a 
diferendului. 

● Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind 
confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara 
în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.  
 
 
 
 
Gestionarea și securitatea datelor 
 
Aplicăm un nivel adecvat de securitate, sens în care am implementat proceduri fizice, electronice și 
administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre 
privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și 
sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, 
schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă 
numai personalului autorizat și numai pentru a-și îndeplini sarcinile specifice. 
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În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, Operatorul va respecta toate legile în vigoare 
privind notificarea încălcării datelor.   


