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Politica de prelucrare a datelor şi fişierele cookies
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală cu sediul în București, Bd. Unirii, nr. 22,
etaj 2, Sector 3, în calitate de operator de date cu caracter personal vă face cunoscută prezenta politică
de confidenţialitate cu privire la modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.
1. Datele cu caracter personal
Informații cu caracter personal colectate
Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi
în vederea obţinerii de informaţii specifice activităţii noastre (de exemplu, datele personale pe care ni le
furnizați prin: abonarea la newsletter, prin corespondența pe e-mail sau telefonic).
Informațiile furnizate de dumneavoastră pot include numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de
telefon, codul numeric personal, precum și alte informații, după caz.
Nu colectăm şi nu solicităm, în vederea prelucării, date cu caracter personal sensibile legate de
dumneavoastră (de exemplu informații despre origine rasială sau etnică, opinii politice, confesiune
religioasă, sănătate).
La vizitarea website-ului sunt colectate, cu ajutorul fişierelor de tip cookies prin serviciul Google
Analytics, următoarele date:
 date tehnice, Adresa IP (Internet Protocol) utilizată pentru conectarea calculatorului
dumneavoastră la internet, tipul și versiunea de browser, zona geografică, sistemul de operare, tipul
dispozitivului și marca dispozitivului;
 date despre vizita dumneavoastră, paginile vizitate, secvențe de clicuri pe paginile wesite-ului
(inclusiv data și ora), informații vizualizate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata
vizitelor pe anumite pagini.
Menţionăm că datele colectate prin Google Analytics nu pot duce la identificarea unei persoane, iar
în cazul în care doriţi dezactivarea acestui tip de cookies puteţi instala un add-on în browserul dvs., mai
multe detalii găsiţi în link-ul http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal pot fi
găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Cum folosim datele cu caracter personal
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră
exprimat în mod transparent.
Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să comunicăm
cu dumneavostră în vederea furnizării de servicii specifice activităţii noastre, în vederea desfăşurării
unui contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră sau dacă trebuie să respectăm o obligație legală
(de exemplu, legile aplicabile în relaţiile de contabilitate).
Veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail
dpo@culturadata.ro, dezabonare din secţiunea CONTACT sau cerere scrisă, datată şi semnată, la
directorul INCFC. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei
prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt confidenţiale şi nu vor fi comunicate către terţe
părţi.
Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de
aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea
drepturilor noastre în conformitate cu legile aplicabile.

Drepturile dumneavoastră
Puteți să ne solicitați informaţii despre datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă sunt sau nu
prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le
corectăm.
În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter
personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele
dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități.
Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter
personal.
Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
Vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu
dumneavoastră şi vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal și pentru perioada minimă
de păstrare impusă de lege.
Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter
personal, vă rugăm să ne contactați la adresa dpo@culturadata.ro
Securitatea datelor
Datele dumneavoastră sunt salvate pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți.
Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să protejeze datele cu caracter personal și să
împiedice accesul neautorizat.

2. Despre fişierele cookies şi scopul în care sunt folosite
Ca multe alte site-uri şi website-ul nostru utilizează tehnologii de tip cookies pentru a vă oferi un
serviciu web eficient și personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie nu sunt date personale în
baza cărora să poată fi stabilită identitatea vreunei persoane.
Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este creat în momentul în care accesaţi un
site, aceste fişiere nu pot fi executate, nu se multiplică, astfel că nu pot fi utilizate ca viruşi. Fişierele de
tip cookies fac interacțiunea utilizator-website mai rapidă şi mai sigură, deoarece își pot aminti
preferințele utilizatorului, trimiţând informațiile pe care le conțin înapoi la website-ul originar, în
momentul vizitării aceluiaşi website de pe acelaşi dispozitiv.
Cum puteţi controla fişierele de tip cookies
Puteţi particulariza sau dezactiva fișierele de tip cookies în orice moment, fie prin intermediul
setărilor browserului dvs., fie prin instalarea unor software-uri puse la dispoziţie de terți. Totuşi, prin
dezactivarea fişierelor tip cookies pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale websiteului.
În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookies stocate pe dispozitivele dvs. și să
configurați browserul astfel încât să refuze fișiere cookies, accesaţi în browser meniul Setări, Opţiuni
avansate, Cookies şi procedaţi la dezactivarea fișierelor de tip cookies.
Fișierele cookies folosite pentru a asigura funcţionalitatea, monitorizarea şi distribuirea în reţelele
sociale ale website-ului sunt:
Fișiere cookies absolut necesare sunt fişiere indispensabile pentru utilizarea website-urilor şi
permit navigarea pe website și utilizarea funcțiilor de bază.
Fișiere cookies privind funcționalitatea sunt fişiere care colectează informaţii anonime cu scopul
de a recunoaște un utilizator atunci când revine pe website-ul nostru, permiţându-ne astfel să oferim
funcții îmbunătățite și personalizate de utilizare a website-ului.
Fișiere cookies analitice și privind performanța sunt fişiere generate prin utilizarea serviciului
de analiză web Google Analytics, serviciu furnizat de Google cu scopul de a contoriza numărul de
utilizatori, paginile deschise, eventualele mesaje de eroare din anumite pagini, căutările utilizatorilor.

Informațiile din aceste fișiere cookies analitice (inclusiv adresa IP) vor fi transmise și stocate de
Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Pe baza acestor informaţii Google
va elabora rapoarte cu privire la activitatea website-ului cu scopul îmbunătăţirii modului de funcţionare
a website-ului, a serviciilor oferite utilizatorilor şi a modului de funcţionare a internetului.
Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie este
conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Perioada de
expirare a acestor fișiere cookies este de maximum 2 ani.
Fișiere cookies privind rețelele sociale vă permit să distribuiţi articole din site pe rețele sociale
(Facebook, Twitter etc).
Astfel pot fi plasate propriile fişiere cookies ale reţelor de socializare în vederea monitorizării
performanţei acestor aplicaţii sau pentru personalizarea acestora în folosul dumneavoastră. Puteți
consulta
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https://www.facebook.com/policies/cookies/
În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile menționate de regulamentul GDPR în privința
datelor dumneavoastră vă rugăm să transmiteți solicitarea către dpo@culturadata.ro
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