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NOTĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

 

PPOOLLIITTIICCAA  DDEE  CCOONNFFIIDDEENNȚȚIIAALLIITTAATTEE  
ASOCIAȚIA GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA, în calitate de autor, proprietar, 
administrator al www.galdntulcea.ro, respectă caracterul privat și securitatea 
prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest 
site în vederea efectuării de autorizări în modulul dedicat contactului. În 
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 
și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 
protecția vieții private, ASOCIAȚIA GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA are obligația 
de a administra în condiții de siguranțăși numai pentru scopurile specificate mai 
jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al 
familiei dumneavoastră ori o altă persoana. 
 
ASOCIAȚIA GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA se obligă să păstreze 
confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul 
site-ului www.galdntulcea.ro, așa cum prevăd dispozițiile Legii 677/2001 cu 
modificările ulterioare privind protecția datelor personale. 
 
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în 
calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi: 
 dreptul la informare (art.12) 
 dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13); 
 dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14); 
 dreptul de opoziție (art.15); 
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17); 
 dreptul de a se adresa justiției (art.18). 

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată cu caracter privat si 
va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră 
personale să fie folosite de ASOCIAȚIA GAL DOBROGEA DE NORD TULCEAîn 
conformitate cu scopurile menționate mai jos. Dacă nu doriți ca datele 
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dumneavoastră sa fie colectate vă rugam sa nu ni le furnizați. Dacă doriți ca datele 
dumneavoastră personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți 
notifica oricând acest lucru la următoarea adresa:  
ASOCIAȚIA GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA,  
str. Isaccei, nr. 62, sat Mineri, comuna Somova, județul Tulcea 
sau la email: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro,  
 
Scopul colectării datelor 
Atunci când ne furnizați datele cu caracter personal, ASOCIAȚIA GAL DOBROGEA 
DE NORD TULCEA le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se 
specificăîn alt fel: 
 pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile 

dumneavoastră; 
 transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing; 
 informații despre promoții prin poștă și telefon, SMS, sau alte mijloace de 

comunicare cu privire la serviciile ASOCIAȚIEI GAL DOBROGEA DE NORD 
TULCEA sau ale organizațiilor partenere; 

 
ASOCIAȚIA GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA poate dezvălui datele cu caracter 
personal către terți daca acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-
credințăîn care aceste acțiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozițiile 
legale; protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale ASOCIAȚIEI GAL 
DOBROGEA DE NORD TULCEA și ale site-ului www.galdntulcea.ro; acționarea în 
circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, 
utilizatorilor de produse sau servicii. 
Atunci când ASOCIAȚIA GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA este solicitată sa 
furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite 
doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării. 
 
Utilizarea datelor statistice și a datelor anonime 
ASOCIAȚIA GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA poate folosi datele statistice sau 
datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri: 
realizării de rapoarte / analize; 

 realizării de informări în scopuri proprii; 
 publicării, promovării, ofertării serviciilor oferite de ASOCIAȚIA GAL 

DOBROGEA DE NORD TULCEA 
Modificări în politica de confidențialitate 
Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. Politica de 
confidențialitate cu modificările și completările ulterioare va fi publicată pe site-ul 
www.galdntulcea.ro. 
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ASOCIAȚIA GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA  colectează și prelucrează date cu 
caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date. 
 
ASOCIAȚIA GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA , prin declarația privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal, informează persoanele vizate ale căror date sunt 
colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile 
care li se cuvin. (Declarație date cu caracter personal ) 
 
 

 
PREȘEDINTE/ MANAGER GAL, 
Ing. DRĂGAN Dănuț 
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