Declarație specifică de confidențialitate
Anul european al îmbătrâniri active și al solidarității între generații 2012
Ziua europeană a implicării persoanelor vârstnice
1. Obiectiv
Obiectivul acestei cereri de participare este de a primi propuneri de activități din partea
autorităților publice și a organizațiilor de voluntariat din întreaga Europă pentru a găsi noi
modalități de implicare a persoanelor vârstnice în activități de voluntariat, în responsabilitatea
șefului Unității „Îmbătrânire activă, pensii, sănătate și servicii sociale” din cadrul Direcției
Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL), cu rol de
autoritate de control.
Întrucât cererea de participare presupune colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor cu
caracter personal, aceasta intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al
Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 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 fel de date cu caracter personal colectăm și prin ce mijloace tehnice?
Datele cu caracter personal colectate și prelucrate ulterior sunt datele necesare pentru
participarea la Ziua europeană a implicării persoanelor vârstnice, precum: nume, prenume,
adrese poștale și de e-mail, număr de telefon, numele organizației, inclusiv datele din dosarul
de participare.
Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de organizarea și gestionarea
acestei cereri de participare sunt necesare pentru buna administrare și funcționare a Comisiei,
în conformitate cu tratatele care prevăd acest mandat, mai exact în temeiul articolelor 5, 7 și
211-219 din Tratatul CE.
Cererea de participare și Ziua europeană a implicării persoanelor vârstnice sunt organizate în
cadrul Anului european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (2012)1.
3. Cine are acces la informațiile furnizate de dumneavoastră și cui sunt dezvăluite acestea?
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Decizia nr. 940/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2011 privind Anul
european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (2012) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0940:RO:NOT

Accesul la toate datele cu caracter personal, precum și la toate informațiile colectate în cadrul
acestei cereri de participare este acordat unui număr determinat de utilizatori doar în baza
unui nume de utilizator și a unei parole, fără a aduce atingere eventualei transmiteri a acestora
către organismele cu atribuţii de monitorizarea sau inspecție, în conformitate cu legislația
comunitară. Acești utilizatori sunt, de regulă, membri ai Unității din cadrul DG EMPL care
organizează Ziua europeană a implicării persoanelor vârstnice și ai subcontractantului DG
EMPL (P.A.U. Education), ca entitate care prelucrează datele.
Toate datele cu caracter personal, precum și toate informațiile colectate în cadrul acestei
cereri de participare vor fi stocate într-o bază de date protejată prin parolă, iar accesul se
acordă doar unui număr limitat de persoane din cadrul DG EMPL (ca entitate organizatoare a
Zilei europene a implicării persoanelor vârstnice) și subcontractantului său P.A.U. Education, ca
entitate care prelucrează datele.
Nu se vor transmite niciun fel de date cu caracter personal terților care nu fac parte din
destinatarii de mai sus și care nu intră sub incidența cadrului juridic menționat.
Comisia Europeană nu va transmite unor terțe părți date cu caracter personal pentru a fi
utilizate în marketingul direct.
4. Cum protejăm informațiile transmise de dumneavoastră?
Datele cu caracter personal colectate și toate informațiile legate de Ziua europeană a implicării
persoanelor vârstnice sunt stocate pe un calculator al subcontractantului extern, ca entitate
care prelucrează datele și care garantează protecția și confidențialitatea acestora în
conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001.
5. Cum puteți verifica, modifica sau șterge informațiile transmise de dumneavoastră?
În cazul în care doriți să accesați datele dumneavoastră cu caracter personal colectate în
decursul acestei activități sau dacă doriți să le modificați, corectați sau ștergeți, vă rugăm să
contactați autoritatea de control folosind datele de contact de mai jos și formulând cererea în
mod explicit.
6. Cât timp păstrăm datele transmise de dumneavoastră?
Toate datele cu caracter personal vor fi șterse din baza de date la începutul anului 2013.
Rapoartele care conțin date cu caracter personal vor fi arhivate în conformitate cu cadrul
juridic al Comisiei.
7. Date de contact
În cazul în care doriți să verificați ce date cu caracter personal sunt stocate, în numele
dumneavoastră, de către autoritatea de control responsabilă sau dacă doriți să le modificați,
corectați sau ștergeți ori dacă aveți întrebări referitoare la Ziua europeană a implicării
persoanelor vârstnice sau la orice informaţii prelucrate în cadrul Zilei europene a implicării
persoanelor vârstnice sau la drepturile dumneavoastră, nu ezitați să contactați echipa de

asistență aflată în responsabilitatea autorității de control, folosind următoarele date de
contact:

EY2012 Team
Tel.: +34 93 367 04 00
Fax: +34 93 414 62 38
euseniorforceday@paueducation.com
8. Recurs
În cazul unui conflict, reclamațiile pot fi adresate Autorității Europene pentru Protecția
Datelor.

