
 

 

 

Declarație specifică de confidențialitate 

Consultare publică privind utilizarea site-urilor Comisiei  

(denumită în continuare „consultarea”) 

1. OBIECTIV 

Obiectivul acestei consultări este de a colecta informații cu privire la utilizarea site-urilor 

Comisiei. Consultarea se desfășoară sub responsabilitatea șefului unității „Site-ul 

Europa” (COMM A/5, Direcția Generală Comunicare), care acționează în calitate de 

operator. Rezultatele consultării vor fi utilizate pentru a îmbunătăți calitatea site-urilor 

Comisiei Europene.  

Participarea la consultare este facultativă.  

Deoarece această consultare colectează și prelucrează ulterior date cu caracter personal, i 

se aplică Directiva 2009/136/CE privind drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și 

serviciile de comunicații electronice și Regulamentul 2001/45/CE privind protecția 

persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de organizarea și 

gestionarea acestei consultări sunt necesare pentru administrarea și funcționarea 

Comisiei, în conformitate cu mandatul conferit acesteia de tratate, mai exact la 

articolele 5 și 13 din TUE, la articolele 244-250 din TFUE și în conformitate cu 

articolele 1 și 11 din TUE.  

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

TEHNICE SE FACE ACEST LUCRU? 

Consultarea este realizată cu ajutorul unui instrument aparținând unei părți terțe 

(SurveyMonkey). Pentru a răspunde la chestionar, utilizatorii vor fi redirecționați pe site-

ul SurveyMonkey. Vă atragem atenția asupra faptului că acest instrument aparținând unei 

părți terțe are propria sa politică de protecție a vieții private. Participarea la consultare 

este facultativă.  

Consultarea a fost configurată în așa fel încât aceasta să nu înregistreze automat adresele 

IP sau adresele de e-mail.  

La finalul consultării, utilizatorii pot opta să-și comunice adresa de e-mail pentru a putea 

fi contactați ulterior în vederea efectuării altor studii sau teste privind site-urile Comisiei. 

Alegerea le aparține, iar adresele lor de e-mail nu vor fi comunicate niciunei părți terțe.  

Site-ul SurveyMonkey utilizează cookies. Citiți aici detalii despre tipurile de cookies 

folosite pe acest site.  

Fișierele cookies utilizate de site-ul Europa pentru a semnala utilizatorilor această 

consultare (prin intermediul unei ferestre pop-up) nu conțin date cu caracter personal și 

vor fi eliminate după trei săptămâni.  

https://www.surveymonkey.net/mp/policy/privacy-policy/
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use
http://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/About-the-cookies-we-use
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3. CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUI ÎI SUNT DIVULGATE ACESTE 

DATE? 

Accesul la datele cu caracter personal și la informațiile colectate în cadrul consultării va 

fi permis doar unui număr limitat de utilizatori, pe baza unui nume de utilizator și a unei 

parole. În conformitate cu legislația europeană, este posibil ca datele să fie transmise 

organismelor care îndeplinesc sarcini de monitorizare sau inspecție. Utilizatorii sunt 

membri ai unității „Site-ul Europa” (COMM.A.5, din cadrul Comisiei Europene).  

Datele cu caracter personal nu sunt transmise părților cărora nu le sunt destinate sau care 

se situează în afara cadrului legal menționat.  

Comisia Europeană nu va divulga aceste date unor terți spre a fi folosite în scopuri de 

marketing direct. 

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

Datele personale colectate și toate informațiile legate de consultarea menționată sunt 

păstrate într-un calculator aparținând subcontractantului extern, așa cum se precizează 

mai sus. Acesta prelucrează datele și trebuie să garanteze că respectă cerințele în materie 

de protecție a datelor și de confidențialitate, conform Regulamentului (CE) nr. 45/2001. 

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

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

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

ștergerea acestora, vă rugăm să luați legătura cu operatorul folosind datele de contact de 

mai jos și să precizați clar ce anume solicitați.  

6. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ? 

La finalul consultării, utilizatorii își pot comunica adresa de e-mail.  

Adresele furnizate vor fi introduse într-o listă cu date de contact, care va putea fi folosită 

de personalul Comisiei pentru a vă contacta în viitor în legătură cu organizarea altor 

studii și teste privind site-urile Comisiei. Aceste date vor fi păstrate timp de un an după 

încheierea consultării.  

7. DATE DE CONTACT ȘI CĂI DE ATAC 

Dacă aveți întrebări referitoare la consultare, la orice alte informații prelucrate în 

contextul consultării sau la drepturile dumneavoastră, nu ezitați să contactați echipa de 

asistență care lucrează sub responsabilitatea operatorului:  

Unitatea „Site-ul Europa”, DG Comunicare, Comisia Europeană    

E-mail  - EC webrationalisation  

  

mailto:EC-EUROPA-WEBRATIONALISATION@ec.europa.eu

