
 

DECLARAȚIE SPECIFICĂ DE CONFIDENȚIALITATE 

Consultare publică realizată în cadrul procesului de verificare a adecvării legislației 

UE privind natura (Directiva „Păsări”, Directiva „Habitate”) 

denumită în text „consultarea” 

1. OBIECTIV 

Această consultare își propune să colecteze punctele de vedere ale publicului larg și ale 

grupurilor interesate de tema consultării.  Răspunsurile ar putea fi publicate pe internet, 

sub responsabilitatea șefului unității ENV.B3 (Direcția Generală pentru Mediu - DG 

ENV), care acționează în calitate de operator.  

 

Întrucât această consultare on-line colectează și prelucrează date cu caracter personal, se 

aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele UE și privind 

libera circulație a acestor date. 

 

2. CE DATE CU CARACTER PERSONAL SUNT COLECTATE ȘI PRIN CE MIJLOACE 

TEHNICE SE FACE ACEST LUCRU? 

Date de identificare 

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate ulterior sunt datele necesare pentru 

participarea la consultare, cum ar fi numele, prenumele și profesia respondenților, 

precum și opiniile lor cu privire la temele vizate. 

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal colectate în cadrul acestei 

consultări sunt necesare pentru o bună gestionare și funcționare a Comisiei, în 

conformitate cu tratatele și, în special, cu dispozițiile articolelor 5, 7 și 211-219 din 

Tratatul CE. 

Informații tehnice 

Sistemul utilizează fișiere de tip „cookie” de sesiune pentru a asigura comunicarea dintre 

client și server. Prin urmare, browserul dumneavoastră trebuie să fie configurat pentru a 

accepta acest tip de fișiere. Cu toate acestea, sistemul nu colectează niciun fel de 

informații personale sau confidențiale, nici adrese IP din computerul dumneavoastră. 

Cookie-urile dispar la încheierea sesiunii. 

3. CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUI ÎI SUNT DIVULGATE ACESTE 

DATE? 

Contribuțiile primite, împreună cu datele privind identitatea respondentului, vor fi 

publicate pe internet, cu excepția cazului în care persoana în cauză nu este de acord cu 

publicarea datelor sale cu caracter personal, motivând că acest lucru ar putea aduce 

atingere intereselor sale legitime. În acest caz, contribuția poate fi publicată păstrându-se 

anonimatul autorului. În caz contrar, contribuția nu va fi publicată și, în principiu, 
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conținutul acesteia nu va fi luat în considerare. Orice obiecții privind publicarea datelor 

cu caracter personal trebuie trimise serviciului responsabil de consultare (a se vedea 

datele de contact de mai jos).    

4. CUM ASIGURĂM PROTECȚIA INFORMAȚIILOR PE CARE NI LE TRANSMITEȚI? 

Răspunsurile dumneavoastră, împreună cu limba aleasă pentru redactarea lor, sunt 

stocate într-o bază de date securizată și protejată, găzduită de Centrul de date al Comisiei 

Europene; în operațiunile sale, Centrul de date respectă deciziile și dispozițiile Comisiei 

în materie de securitate, stabilite de Direcția Securitate pentru acest tip de servere și de 

servicii. Baza de date nu poate fi accesată din afara Comisiei. În cadrul Comisiei, baza de 

date poate fi accesată cu ajutorul unui nume de utilizator și al unei parole. Accesul la 

aplicație se asigură printr-o conexiune necriptată, utilizând protocolul normal http.  

5. CUM PUTEȚI VERIFICA, MODIFICA SAU ȘTERGE INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ? 

În cazul în care doriți să verificați care sunt datele cu caracter personal stocate în numele 

dumneavoastră de către operatorul de date responsabil sau dacă doriți modificarea, 

corectarea sau ștergerea acestora, vă rugăm să luați legătura cu operatorul de date 

folosind datele de contact de mai jos.  

6. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ? 

Datele dumneavoastră personale vor rămâne în baza de date până la finalizarea 

consultării. Ele vor fi eliminate din baza de date după 3 ani de la ultima acțiune 

referitoare la procedura de consultare. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi 

introduse într-o listă cu date de contact, care este pusă, la nivel intern, la dispoziția 

personalului Comisiei pentru a putea permite contactarea dumneavoastră în viitor, în 

contextul activităților Comisiei. Dacă nu sunteți de acord cu acest lucru, vă rugăm să 

adresați o cerere explicită operatorului (a se vedea datele de contact de mai jos). 

7. DATE DE CONTACT 

În cazul în care doriți să verificați ce date cu caracter personal sunt păstrate de către 

operator sau dacă doriți modificarea, corectarea sau ștergerea acestora ori dacă aveți 

întrebări referitoare la consultare, la informațiile prelucrate în contextul consultării sau 

la drepturile de care beneficiați, vă rugăm să contactați DG ENV:  

E-mail: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

Adresă de contact: European Commission - DG Environment 

Head of Unit ENV.B3 

1049 Bruxelles (Belgia) 

8. RECURS  

Plângerile pot fi adresate Autorității Europene pentru Protecția Datelor.  

mailto:ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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