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1. OBIECTIV 

Obiectivul prezentei consultări este de a obține opiniile tuturor părților interesate de tema 
acesteia și de a le publica pe internet1. 

Pe parcursul consultării, sunt culese și prelucrate date cu caracter personal. Prin urmare, 
în acest sens, se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor 
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele 
comunitare și privind libera circulație a acestor date. 

2. CE INFORMAțII PERSONALE SE COLECTEAZĂ șI PRIN CE MIJLOACE TEHNICE? 

Datele furnizate cu ocazia participării la consultare, cum ar fi 
numele/prenumele/profesia/ adresa poștală/ adresa de e-mail/numărul de telefon/numărul 
de fax... al participanților la consultare, inclusiv punctele de vedere privind temele în 
cauză. 

3. CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ șI CUI ÎI SUNT DEZVĂLUITE ACESTE 
INFORMAțII? 

Operațiunile de colectare și de prelucrare sunt efectuate sub responsabilitatea șefului de 
unitate a unității menționate pe pagina dedicată consultării, din cadrul DG Concurență, 
care acționează în calitate de controlor. 

Contribuțiile primite, împreună cu datele privind identitatea participantului la consultare, 
vor fi publicate pe internet, cu excepția cazului în care autorul se opune publicării datelor 
cu caracter personal. În acest caz, vă rugăm să furnizați o versiune neconfidențială a 
răspunsului dumneavoastră pentru a fi publicată pe site-ul internet.  

Orice obiecții cu privire la publicarea datelor personale trebuie trimise la echipa 
responsabilă de consultare. 

                                                 
1  Lista consultațiilor lansate în trecut și a contribuțiilor primite este disponibilă la adresa 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:30:32001R0045:RO:PDF
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
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4. CUM ASIGURĂM PROTECțIA INFORMAțIILOR PE CARE NI LE TRANSMITEțI? 

Contribuția dumneavoastră și datele cu caracter personal sunt înregistrate într-o bază de 
date securizată și protejată, găzduită de Centrul de date al Comisiei Europene, în 
conformitate cu dispozițiile în materie de securitate ale Comisiei pentru acest tip de 
servere și servicii. Baza de date nu este accesibilă din afara Comisiei. În interiorul 
Comisiei, baza de date poate fi accesată prin crearea unui cont de utilizator cu parolă. 

5. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ? 

Informațiile dumneavoastră pot rămâne în baza de date pe perioada prevăzută în Lista 
comună de conservare a dosarelor Comisiei. Lista poate fi utilizată de către personalul 
direcției generale, pentru a vă contacta în viitor în contextul activităților Comisiei. În 
cazul în care nu sunteți de acord cu acest lucru, vă rugăm să luați legătura cu operatorul 
de date și să îi transmiteți cererea în acest sens. 

6. CUM PUTEțI VERIFICA, MODIFICA SAU șTERGE INFORMAțIILE DUMNEAVOASTRĂ? 

În cazul în care doriți să verificați care sunt datele cu caracter personal înmagazinate în 
numele dumneavoastră de către operatorul de date, dacă doriți modificarea, corectarea 
sau ștergerea acestora ori dacă aveți întrebări referitoare la consultare sau la orice 
informații prelucrate în contextul consultării sau la drepturile de care beneficiați, vă 
rugăm să nu ezitați să contactați echipa care funcționează sub răspunderea operatorului 
de date, utilizând informațiile de contact de pe pagina dedicată consultării. 

7. RECLAMAțII  

În cazul unui dezacord, reclamațiile pot fi adresate Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor.  

 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=ro
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=ro
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