
 

 

Serviciul de alerte prin email 

Politica de confidențialitate 

1. Introducere 

Protecția persoanelor fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile 
Uniunii Europene este reglementată de Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 23 octombrie 2018[1]. Acest regulament urmează aceleași principii și norme 
ca cele prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor[2]. 

Vă oferim informațiile de mai jos în baza articolelor 15 și 16 din Regulamentul (UE) 2018/1725. 

[1] Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 
2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE, 
JO L 295, 21.11.2018, p. 39. 

[2] Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date. 

2. De ce vă prelucrăm datele? 

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă trimite notificări automate prin e-mail 

atunci când sunt adăugate noi informații în anumite secțiuni ale site-urilor noastre. Scopul este 

de a vă ține la curent cu informațiile de interes, astfel încât să nu trebuiască să reveniți pe site 

pentru a verifica actualizările. 

Din motive tehnice, trebuie să migrăm la un nou sistem de abonare la notificări prin e-mail. 

Aveți opțiunea de a trece sau nu la noua soluție. Dacă doriți acest lucru, procesul de migrare are 

două etape:  

1) Vi se trimite un e-mail prin care sunteți invitați să vă înscrieți în noul sistem. 

2) Pe pagina de întâmpinare a noului sistem, găsiți instrucțiunile de creare a unui cont. Această 

etapă este necesară dacă doriți să primiți în continuare e-mailuri de la Parlamentul European. 

Pentru a crea contul, este nevoie de o adresă de e-mail valabilă. În plus, în timpul procesului de 

înregistrare cerem informații suplimentare numai în scopuri statistice. Oferirea acestor informații 

este facultativă, iar alegerea de a nu le oferi nu va afecta caracteristicile, funcționalitățile și 



 

 

serviciile furnizate de sistem. Mai mult, datele sunt anonimizate (sunt stocate astfel încât, de 

exemplu, sistemul va identifica 2 conturi din țara X, dar nu va putea indica și cine sunt utilizatorii). 

Odată ce sunteți înregistrat în noul sistem, prelucrăm datele cu caracter personal pentru a vă 

oferi informații de interes (pe baza opțiunilor dvs.) legate de activitățile Parlamentului European 

(PE), prin e-mail. 

Prelucrarea datelor dvs. se efectuează în baza articolului 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 

(UE) 2018/1725 - consimțământul persoanei vizate. 

3. Cine răspunde de prelucrarea datelor dvs.? (Operatorul)  

Parlamentul European joacă rolul de operator de date. Unitatea pentru administrarea site-ului 

de internet din cadrul Direcției Generale Comunicare are responsabilitatea de a prelucra datele 

dvs., și este reprezentată de șeful unității. 

Puteți contacta operatorul de date la webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Ce date cu caracter personal prelucrăm? 

Când vă creați contul în sistem, se solicită următoarele informații:  

 adresa de e-mail: este singura informație obligatorie, deoarece sistemul are nevoie de o 

adresă de e-mail pentru a trimite buletinele informative. Aceasta are și rolul de 

identificator unic al utilizatorului în sistemul buletinelor informative. 

 Țara de origine (facultativ - doar în scopuri statistice) 

 Grupa de vârstă (facultativ - doar în scopuri statistice) 

 Domeniul de activitate (facultativ - doar în scopuri statistice) 

 Cum ați aflat despre noi (facultativ - doar în scopuri statistice) 

Vă atragem atenția că informațiile facultative sunt utilizate doar în scopuri statistice și că refuzul 

dvs. de a le furniza nu va afecta în niciun fel serviciile pe care le oferim prin acest sistem. 

5. Cine poate avea acces la datele dvs.? 

Datele dvs. vor putea fi accesate doar de un număr limitat de angajați ai Parlamentului European, 

și numai de cei care lucrează în unitățile/direcțiile implicate direct în exploatarea sistemului 

(Operatorul). 

Angajații PE pot interveni numai la cererea dvs. fie pentru a elimina complet datele dvs. din 

sistem, fie pentru a le actualiza (de exemplu, retragerea consimțământului, actualizarea adresei 

de e-mail).  
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Datele dvs. nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene și nu vor fi comunicate unei țări din 

afara UE sau unei organizații internaționale. 

Parlamentul European este singurul utilizator al datelor colectate. 

6. Cât timp sunt păstrate datele dvs.? 

Datele dvs. sunt păstrate atât timp cât aveți cont. Vă puteți șterge contul în orice moment. Din 

momentul în care v-ați șters contul, datele sunt păstrate încă 48 de ore, pentru a putea reactiva 

contul. După acest interval de 48 de ore, contul și toate datele dvs. vor fi șterse definitiv din 

sistem. 

7. Cum sunt stocate datele dvs.? 

Parlamentul European se angajează să protejeze securitatea datelor dvs. cu caracter personal. 

Utilizăm o gamă variată de tehnologii și proceduri de securitate pentru a proteja datele dvs. cu 

caracter personal de accesul, utilizarea sau dezvăluirea neautorizate. Datele dvs. cu caracter 

personal sunt stocate pe servere securizate cu acces limitat, situate în localurile supravegheate 

ale Centrului de date al Parlamentului European din Luxemburg - Europa. 

Datele dvs. sunt stocate automat (criptate) în baza de date a sistemului când ați creat contul. De 

fiecare dată când o temă va fi actualizată, sistemul va verifica dacă v-ați abonat la tema respectivă 

și, dacă ați făcut acest lucru, va trimite buletinul informativ la adresa de e-mail pe care ați folosit-

o la crearea contului. 

Puteți primi e-mailuri suplimentare, dar numai cu informații despre sistem (de exemplu, 

notificare despre crearea contului sau despre închiderea temporară a sistemului pentru 

întreținere). 

Niciun proces automat și/sau de creare de profiluri nu este folosit pentru a lua decizii care vă pot 

afecta pe dvs. sau drepturile dvs. 

8. Cum vă puteți accesa datele, cum le puteți verifica exactitatea și, dacă este necesar, cum 

le puteți controla, rectifica sau șterge? 

Conform Regulamentului (UE) 2018/1725, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele 

drepturi: 

 dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal; 

 dreptul la rectificarea datelor dvs. cu caracter personal; 

 după caz, dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal; 

 după caz, dreptul la restricționarea prelucrării; 

 după caz, dreptul de a vă opune prelucrării; 



 

 

 dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, fără ca acest lucru să 
afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat anterior. 

Puteți oricând să accesați, să actualizați sau să ștergeți datele dvs. din sistem prin interfața pentru 

utilizatori. Puteți alege temele despre care doriți să primiți informații actualizate. 

Puteți contacta echipa de asistență la următoarea adresă pentru a vă exercita oricare dintre 

drepturile menționate mai sus: webmaster@europarl.europa.eu  

Parlamentul European 

Direcția Generală Comunicare 

Direcția pentru campanii 

Rue Wiertz nr. 60 

B-1047 Bruxelles 

9. Pe cine trebuie să contactați dacă aveți o întrebare sau o plângere? 

Puteți contacta oricând echipa de asistență a proiectului la următoarea adresă: 

webmaster@europarl.europa.eu. Echipa de asistență vă poate ajuta să actualizați sau să 

eliminați datele sau vă poate oferi informații suplimentare despre prelucrarea datelor dvs. 

Dacă aveți întrebări și/sau plângeri despre prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți 

contacta responsabilul cu protecția datelor din Parlamentul European la următoarea adresă: 

Data-Protection@europarl.europa.eu. Responsabilul cu protecția datelor din Parlamentul 

European asigură aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2018/1725 în cadrul instituției. 

Responsabilul cu protecția datelor  

Parlamentul European  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

Aveți dreptul de a depune oricând o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

(edps@edps.europa.eu) cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) acționează în calitate de autoritate 

independentă de supraveghere. AEPD se asigură că toate instituțiile și organismele UE respectă 

dreptul cetățenilor la confidențialitate atunci când le prelucrează datele cu caracter personal. 
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