Declarație specifică de confidențialitate pentru consultarea
publică privind accesul la protecție socială
1. Obiectiv
Obiectivul acestei consultări publice este de a colecta opiniile părților sau ale persoanelor
interesate de accesul la protecție socială și de a le publica pe internet, sub responsabilitatea
directorului pentru afaceri sociale, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale
și Incluziune, în calitate de operator de date.
Întrucât acest serviciu online colectează și ulterior prelucrează date cu caracter personal, se
aplică Regulamentul (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 informații cu caracter personal colectăm și prin ce mijloace tehnice?
Date de identificare
Sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal necesare pentru participarea la
consultarea publică, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, vârsta și ocupația actuală a
respondenților, precum și punctele de vedere ale acestora cu privire la temele abordate.
Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de organizarea și gestionarea
acestei consultări publice sunt necesare pentru buna gestionare și funcționare a Comisiei, în
conformitate cu mandatul conferit de tratate și, mai precis, de articole 5, 7 și 211-219 din Tratatul
CE.
Informații tehnice
Sistemul utilizează fișiere temporare de tip „cookie”pentru a asigura comunicarea dintre client și
server. Prin urmare, browserul dumneavoastră trebuie să fie configurat astfel încât să accepte
„cookie-uri”. Sistemul nu colectează însă niciun fel de informații personale sau confidențiale, nici
adrese IP din computerul dumneavoastră personal. Cookie-urile dispar la încheierea sesiunii.

3. Cine are acces la informațiile pe care ni le transmiteți și cui îi sunt divulgate acestea?
Contribuțiile primite, precum și datele privind identitatea respondenților 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 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, conținutul acesteia nu va fi luat în considerare. Orice obiecții în
această privință trebuie comunicate serviciului responsabil cu respectiva consultare (a se vedea
informațiile de contact de mai jos).
Comisia Europeană nu va divulga aceste date unor terți spre a fi folosite în scopuri de marketing
direct.

4. Cum asigurăm protecția și securitatea informațiilor pe care ni le transmiteți?
Răspunsurile dumneavoastră și limba aleasă pentru redactarea acestora se înregistrează 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 în materie de securitate ale
Comisiei, stabilite de Direcția Securitate pentru acest tip de servere și 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.

5. Cum puteți verifica, modifica sau șterge informațiile dumneavoastră?
Dacă doriți să verificați ce date cu caracter personal sunt stocate în numele dumneavoastră de
către operatorul de date responsabil sau dacă doriți modificarea, corectarea ori ștergerea
acestora, vă rugăm să luați legătura cu operatorul de date utilizând informațiile de contact
furnizate mai jos și precizând în mod explicit natura solicitării dumneavoastră.

6. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră personale vor rămâne în baza de date până la finalizarea analizei
rezultatelor și vor deveni anonime după încheierea prelucrării lor, cel mai târziu la 1 an după
încheierea consultării.

7. Date de contact
Dacă doriți să verificați ce date cu caracter personal sunt stocate în numele dumneavoastră de
către operatorul de date responsabil sau dacă doriți modificarea, corectarea sau ștergerea

acestora ori dacă aveți întrebări referitoare la consultarea publică, la orice informații prelucrate în
contextul consultării publice sau la drepturile de care beneficiați, puteți contacta echipa de
asistență aflată sub răspunderea operatorului de date:
Direcția Afaceri Sociale, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și
Incluziune
E-mail: EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu

8. Recurs
În caz de litigii, plângerile pot fi adresate Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

