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Notificare privind protecția datelor 

Ultima actualizare: 22 ianuarie 2020 

1. Despre această notificare 

1. Această Notificare de Confidențialitate („Notificare”) explică modul în care noi (așa cum este definit mai jos) 
colectăm, distribuim și folosim orice informație care, singură sau în combinație cu alte informații, este legată de dvs. 
(„Date personale”) în calitatea dvs. de respondent a sondajelor sau a participanților la studii („dumneavoastră” și 
„ale dvs.”), realizate ca parte a consorțiului ConcePTION („Membrii ConcePTION”, „noi” și „ai noștri”). Consorțiul 
ConcePTION reunește un număr de parteneri, care acționează ca controlori de date în comun atunci când 
prelucrează Datele cu caracter Personal în contextul consorțiului. Lista completă a membrilor ConcePTION, precum 
și datele de contact ale acestora, sunt disponibile aici. 

2. Folosim aceste date cu caracter personal colectate prin sondaje și studii într-o formă agregată dezidentificată 
pentru a genera rapoarte de cercetare. Cu alte cuvinte, numele dvs. nu va apărea în astfel de rapoarte finale. 

3. Această Notificare stabilește, de asemenea, drepturile pe care le aveți în legătură cu Datele cu caracter Personal 
pe care le prelucrăm despre dvs. și cum le puteți exercita. 

4. Membrii ConcePTION tratează în mod serios respectarea obligațiilor de confidențialitate. Acesta este motivul 
pentru care am dezvoltat această Notificare, care descrie standardele pe care Membrii ConcePTION le aplică pentru 
protejarea Datelor cu caracter Personal. 

5. În calitate de controlori de date, membrii ConcePTION sunt responsabili de asigurarea prelucrării Datelor cu 
caracter Personal în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor și în special cu 
Regulamentul General privind Protecția Datelor. 

6. Vă rugăm să luați timp pentru a citi cu atenție această notificare. Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rugăm să 
ne contactați folosind secțiunea „Contact” de pe site-ul ConcePTION, disponibil la https://www.imi-
conception.eu/contact/ .  

2. Ce date cu caracter personal prelucrează membrii ConcePTION și de ce? 

1. Tipurile de Date cu caracter Personal pe care le putem colecta despre dvs. și motivele pentru care le prelucrăm 
includ: 

De ce le colectăm Tipuri de Date cu character 
Personal 

Baza legală 

-Stabilirea și menținerea unui 
grup de respondenți potențiali 
pentru studii sau sondaje 
viitoare;  
-Efectuarea de sondaje sau 
studii;  
-Publicarea rezultatelor 
agregate. 

- Date de identificare: nume, 
date de contact, cum ar fi e-
mail; 
- Date profesionale: titlul 
postului, departamentul, 
informații despre practica dvs.; 
-  Răspunsurile pe care le oferiți 
în sondaje sau studii pot include 
date personale; 

- Interesul legitim al membrilor 
ConcePTION de a realiza proiectul 
de cercetare al ConcePTION; 
 
- Consimțământul dvs. explicit în 
conformitate cu articolul 9 din 
GDPR. 
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- Răspunsurile pot include, de 
asemenea, date despre sănătate 
referitoare la sarcina dvs. și 
alăptare. 

 

Dacă vă rugăm să furnizați alte date cu caracter personal care nu sunt descrise mai sus, atunci aceste Date Personale 
specifice și motivul solicitării noastre vă vor fi clar definite în momentul în care colectăm Datele cu caracter Personal. 

2. De asemenea, putem colecta anumite informații automat de pe dispozitivul dvs. când primiți un e-mail despre 
sondajele sau studiile noastre, completați sondajele sau participați la un studiu online. Mai exact, informațiile pe 
care le colectăm automat pot include informații precum adresa dvs. IP, tipul dispozitivului, numerele unice de 
identificare a dispozitivului, tipul browserului, amplasarea geografică largă (de exemplu, locația la nivel de țară sau 
oraș) și alte informații tehnice. De asemenea, este posibil să colectăm informații despre modul în care dispozitivul 
dvs. a interacționat cu paginile web de sondaj sau de studiu, inclusiv paginile și link-urile accesate.  

Colectarea acestor informații ne permite să înțelegem mai bine comportamentul respondenților la sondaj și 
participanților la studiu, de unde provin, și ce conținut de pe site-ul nostru este interesant pentru aceștia. Folosim 
aceste informații în scopurile noastre de analiză internă. 

3. Este posibil din punct de vedere tehnic pentru noi să primim Date Personale despre dvs. din surse terțe (inclusiv 
Survey Monkey), dar numai în cazul în care am verificat că aceste terțe părți au consimțământul dvs. sau sunt 
autorizate în mod legal sau sunt obligate să ne dezvăluie Datele dvs. Personale. 

4. Tipurile de Date cu caracter Personal pe care le colectăm de la terți includ răspunsuri la sondaje sau studii, analize, 
rapoarte și statistici și folosim aceste Date Personale pe care le primim de la acești terți pentru a colecta, genera și 
disemina informații cu privire la efectele medicamentelor utilizate în timpul sarcinii și alăptării la femei și a 
furnizorilor lor de servicii medicale, așa cum se menționează în misiunea proiectului ConcePTION. De asemenea, 
putem primi unele informații colectate automat de pe dispozitiv (vă rugăm să consultați mai sus) de la furnizori terți 
de servicii, cum ar fi Survey Monkey. 

3. Cu cine împart membrii ConcePTION Datele dvs. Personale? 

Pe lângă schimbul de Date între membrii ConcePTION, putem dezvălui Datele dvs. Personale următoarelor categorii 
de destinatari: 

a. cercetătorilor noștri terți și partenerilor terți pentru scopuri în conformitate cu prezenta Notificare. Astfel de 
cercetători analizează rezultatele și întocmesc un raport sau o publicație despre astfel de rezultate. Partenerii noștri 
terți sunt enumerați aici. 

b. către furnizorii noștri terți și furnizorii de servicii care ne furnizează servicii de prelucrare a datelor sau care 
prelucrează în alt mod Datele cu caracter Personal în scopuri care sunt descrise în această Notificare sau care vă sunt 
anunțate atunci când colectăm Datele dvs. Personale. Aceasta poate include dezvăluirile către furnizorii terți și alți 
furnizori de servicii pe care îi utilizăm în legătură cu proiectul ConcePTION, inclusiv pentru a ne sprijini în domenii 
precum furnizorii de sondaje online (cum ar fi SurveyMonkey), gestionarea platformelor IT sau servicii de asistență, 
servicii de infrastructură și aplicații, date de analiză; 

c. oricărui organism competent de aplicare a legii, de reglementare, agenție guvernamentală, instanță sau alte terțe 
părți în care considerăm că divulgarea este necesară (i) ca o chestiune de lege sau de reglementare aplicabilă, (ii) să 
ne exercităm, să stabilim sau să ne apărăm drepturile legale sau (iii) pentru a vă proteja interesele vitale sau cele ale 
oricărei alte persoane;" 



 

Notificare privind protecția datelor  ianuarie 2020 
  WP5 

 

d. la auditorii, consilierii, reprezentanții legali și agenții similari în legătură cu serviciile de consultanță pe care ni le 
oferă în scopuri legitime și sub interdicția contractuală de a utiliza Datele cu caracter Personal în orice alt scop;   

4. Cum vă protejăm confidențialitatea 

Vom prelucra Datele cu caracter Personal în conformitate cu această Notificare și respectând următoarele principii: 

a. Corectitudine: vo prelucra corect Datele Personale. Aceasta înseamnă că suntem transparenți cu privire la modul 
în care prelucrăm Datele cu caracter Personal și că le vom prelucra în conformitate cu legea aplicabilă. 

b. Limitarea scopului: Vom prelucra Datele cu caracter Personal în scopuri specificate și legale și nu le vom prelucra 
într-o manieră incompatibilă cu scopurile respective.  

c. Proporționalitate: Vom prelucra Datele cu caracter Personal într-un mod proporțional cu scopurile pe care 
prelucrarea este destinată să le atingă.   

d. Precizia datelor: Luăm măsurile adecvate pentru a ne asigura că Datele Personale pe care le deținem sunt corecte, 
complete și, acolo unde este necesar, păstrate la zi. Cu toate acestea, este de asemenea responsabilitatea dvs. să vă 
asigurați că Datele dvs. cu caracter Personal sunt păstrate cât mai exact, complet și actual posibil, informându-ne 
despre orice modificări sau erori, folosind contactul de mai jos. 

e. Securitatea datelor: Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja Datele Personale pe care 
le colectăm și prelucrăm despre dumneavoastră.  Măsurile pe care le utilizăm sunt concepute pentru a oferi un nivel 
de securitate adecvat riscului de prelucrare a Datelor dvs. Personale. Măsurile specifice pe care le folosim includ 
stocarea datelor pe un server cu acces restricționat. 

f. Procesoare de date: Putem angaja terți să prelucreze Datele cu caracter Personal pentru și în numele nostru. 
Solicităm procesatorilor de date să prelucreze Datele cu caracter Personal și să acționeze strict după instrucțiunile 
noastre și să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că Datele cu caracter Personal rămân protejate.  

g. Transferuri internaționale de date: Datele dvs. Personale pot fi transferate și prelucrate în alte țări decât țara în 
care sunteți rezidenți. Este posibil ca aceste țări să aibă legi de protecție a datelor care sunt diferite de legile țării 
dvs. și, în unele cazuri, nu pot fi la fel de protectoare. Cu toate acestea, am luat măsuri adecvate pentru a solicita ca 
Datele dvs. Personale să rămână protejate în conformitate cu această Notificare. 

h. Păstrarea datelor: Vă păstrăm Datele cu caracter Personal acolo unde avem o nevoie legitimă continuă de a face 
acest lucru.  Vom păstra răspunsurile la sondaje pe durata proiectului de cercetare până în martie 2024. 

Când nu avem nicio nevoie legitimă continuă de a prelucra Datele dvs. Personale, le vom șterge sau anonimiza sau, 
dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, deoarece Datele dvs. Personale au fost stocate în arhivele de rezervă), 
atunci vă vom stoca în siguranță Datele Personale și le vom izola de orice alte prelucrări până când este posibilă 
ștergerea. 
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5. Drepturile dvs. de protecție a datelor 

Aveți următoarele drepturi de protecție a datelor: 

a. Dacă doriți să accesați, să corectați, să actualizați sau să solicitați ștergerea Datelor dvs. cu caracter Personal, 
puteți face acest lucru oricând, contactându-ne prin secțiunea „Contact” din site-ul ConcePTION, disponibil la https: 
//www.imi-conception.eu/contact/, email: maximiliane@thesynergist.org 

b. În plus, în anumite circumstanțe, așa cum este stipulat în legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, vă 
puteți opune prelucrării Datelor dvs. cu caracter Personal, ne puteți cere să restricționăm prelucrarea Datelor dvs. 
Personale sau să solicitați portabilitatea Datelor dvs. Personale. Din nou, puteți exercita aceste drepturi contactându-
ne prin intermediul secțiunii „Contact” de pe site-ul ConcePTION, disponibil la https://www.imi-
conception.eu/contact/ , email: maximiliane@thesynergist.org 

c. Dacă v-am colectat și prelucrat Datele Personale cu acordul dvs., atunci vă puteți retrage consimțământul în orice 
moment.  Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea oricăror prelucrări pe care le-am efectuat 
înainte de retragerea dvs. și nici nu va afecta prelucrarea Datelor dvs. cu caracter Personal, bazată pe alte motive de 
prelucrare, altele decât consimțământul. 

d. Dacă aveți o reclamație sau îngrijorare cu privire la modul în care prelucrăm Datele dvs. Personale, atunci ne vom 
strădui să abordăm astfel de preocupări. Dacă considerați că nu ne-am adresat suficient plângerii sau îngrijorării 
dvs., aveți dreptul de a vă adresa unei autorități de protecție a datelor în legătură cu colectarea și utilizarea Datelor 
dvs. cu caracter Personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea dvs. locală de protecție a 
datelor. (Detalii de contact pentru autoritățile de protecție a datelor din Spațiul Economic European, Elveția și 
anumite țări non-europene (inclusiv SUA și Canada) sunt disponibile aici.) 

Răspundem la toate solicitările pe care le primim de la persoanele care doresc să își exercite drepturile de protecție 
a datelor în conformitate cu legile în vigoare privind protecția datelor. 

6. Actualizări la această Notificare 

Este posibil să actualizăm această notificare din când în când ca răspuns la modificările legale sau tehnice. Când 
actualizăm Notificarea noastră, vom lua măsurile adecvate pentru a vă informa, în concordanță cu importanța 
modificărilor pe care le facem. Vom obține consimțământul dvs. cu privire la orice modificare materială a Notificării 
dacă și în cazul în care acest lucru este cerut de legile aplicabile de protecție a datelor.  

Puteți vedea când această Notificare de Confidențialitate a fost actualizată ultima dată verificând data „ultima 
actualizare” afișată în partea de sus a acestei Notificări.   


