NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice Asociatia Frigotehnistilor si Criogenistilor din România, in
concordanta cu obiectivele propuse prin statutul de functionare, are obligaţia de a administra în
condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi
despre dumneavoastră, membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor are in vedere urmatoarele actiuni intreprinse de AFCR:
 Inscrierea ca membru al Asociatiei AFCR, completand cererea de adeziune;
 Participarea la evenimente sociale, profesional-științifice, nationale si internaționale cu
conținut legat de obiectul de activitate al A.F.C.R;
 Inscrierea la cursuri de pregatire si perfecționare a persoanelor cu studii din sfera de
activitate, pe baza normelor și a standardelor elaborate de organismele europene IIR și
ASHRAE;
 Editarea lucrarilor stiintifice in cadrul publicațiilor de specialitate.
 Intermedierea schimbului de experienta, de date, informații, publicații și cooperarea intre
membrii asociațiilor și organismelor similare de profil din țară și străinătate.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare bunei desfasurari a obiectivelor propuse,
precum si a evidentei contabile a membrilor aderenti ai asociatiei. Refuzul dvs. determină
imposibilitatea procesarii inregistrarilor si a furnizarii serviciilor aferente.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor
persoane/ entitati, decat cu acordul titularului.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul
de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să
vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la
secretariatul AFCR.
Deasemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altui operator. Dacă unele din datele despre
dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, telefonic sau pe
adresa email: afcr@criofrig.ro.ro; iccrt2016@criofrig.ro.

Presedinte,
Prof.dr.ing. Liviu Geo Drughean

Nota*: „Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la
prelucrarea datelor sale personale, în scopuri de marketing direct”
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