
   Politica de securitate și de confidențialitate a prelucrărilor de date cu caracter personal 

 

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri 

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor), Centrul pentru Inovare și Dezvoltare 

Sustenabilă, cu sediul in Municipiul București, sector 1, Str. Constantin Daniel nr. 3, etaj 1, 

apartament 3, email contact@dezvoltaresustenabila.com, prelucrează date cu caracter personal în 

scopuri legitime. 

 

SCOPUL COLECȚIONĂRII DE DATE CU CARACTER PERSONAL  

 

Centrul pentru Inovare și Dezvoltare Sustenabilă colecționează informații privind numele și 

prenumele, adresa de email, numărul de  telefon, atunci când un vizitator dorește să transmită un 

mesaj către Centru. Toate aceste date sunt private, protejate și facultative (se procesează doar 

atunci când vizitatorul site-ului dorește în mod expres să transmită un mesaj/o întrebare către 

Centru).  

 

Nu există o obligație care să se răsfrângă asupra utilizatorului în ceea ce privește furnizarea de date 

cu caracter personal în vederea utilizării site-ului Centrului pentru Inovare și Dezvoltare 

Sustenabilă. 

 

SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

Centrul pentru Inovare și Dezvoltare Sustenabilă garantează faptul că îndeplinește cerințele 

minime de securitate a datelor cu caracter personal;  

 

Centrul pentru Inovare și Dezvoltare Sustenabilă utilizează metode și tehnologii de securitate 

pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare;  

Personalul Centrului pentru Inovare și Dezvoltare Sustenabilă a fost pregătit în ceea ce 

privește asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal. 

 

Accesul la computerele ce conţin date cu caracter personal se realizează pe bază de cont și parolă 

ce sunt confidențiale;  

 

Accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens, iar  datele cu 

caracter personal nu vor fi înstrăinate sub nicio formă terţelor persoane străine. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    TERMENII SI CONDIȚIILE 

 

 

Utilizarea site-ului https://dezvoltaresustenabila.com/ (în toate formele sale: accesul, navigarea, 

completarea câmpurilor de contact etc), numit în continuare Centrul pentru Inovare și 

Dezvoltare Sustenabilă, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Constantin Daniel nr.3, 

etaj 1, apartament 3, cod de înregistrare fiscală cu nr. 44647824 implică acceptarea termenilor și 

condițiilor și a politicii de confidențialitate și a tuturor efectelor ce decurg din acestea. 

 

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI CONȚINUTUL SITE-ULUI  

 

Conținutul site-ului https://www.dezvoltaresustenabila.com/  reprezintă proprietate intelectuală a 

Centrului pentru Inovare și Dezvoltare Sustenabilă și nu poate fi folosit, reutilizat sau  

distribuit,  în niciun alt mod decât cel legal permis.  

 

Realizarea oricăreia dintre acțiunile enumerate anterior fără acordul scris în prealabil al titularilor 

site-ului reprezintă o încălcare a termenilor și condițiilor.  

 

Toate imaginile, logo-urile, videoclipurile, numele comerciale prezente pe site-ul Centrului sunt 

proprietatea Centrului pentru Inovare și Dezvoltare Sustenabilă și necesită acordul organizației 

pentru folosire. 

 

Centrul pentru Inovare și Dezvoltare Sustenabilă încurajează utlizatorii să semnaleze orice 

problemă sau sugestie de îmbunătățire pe care o sesizează la adresa 

contact@dezvoltaresustenabila.com 
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