
 

 

 
 
Protecția datelor 
Responsabilul cu protecția datelor 

Abonamentele la buletinul informativ electronic al Curții  
Declarație specifică privind confidențialitatea 

 
Prezenta declarație privind confidențialitatea se referă la prelucrarea de către Curtea de 
Conturi Europeană („Curtea”) a datelor cu caracter personal colectate în cadrul 
abonamentelor la buletinul informativ electronic al Curții.  
În continuare este descris modul în care Curtea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 
personal și le garantează confidențialitatea. 
Abonându-vă la buletinul informativ electronic, vă dați consimțământul pentru prelucrarea 
datelor potrivit descrierii din prezenta declarație. 

Cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră? 
Directorul Direcției Președinție din cadrul Curții este operatorul responsabil de modul în care 
sunt prelucrate datele dumneavoastră. 

De ce colectează Curtea datele dumneavoastră? 
Datele dumneavoastră sunt necesare pentru a vă putea trimite buletinul informativ electronic 
al Curții. Este posibil ca adresa dumneavoastră de e-mail să fie utilizată și pentru sondaje 
desfășurate de Curte. În acest caz, veți fi informat cu privire la scopul sondajului și veți primi 
toate informațiile suplimentare relevante care sunt necesare pentru a se asigura prelucrarea 
echitabilă și transparentă a datelor. 

Care sunt normele care reglementează utilizarea datelor dumneavoastră? 
Cadrul legal pentru prelucrarea de către Curte a datelor cu caracter personal este dat de 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 
23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera 
circulație a acestor date, precum și de faptul că, prin abonare, v-ați dat liberul consimțământ. 

Ce date cu caracter personal sunt colectate? 
Este colectată adresa dumneavoastră de e-mail.  

Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi sunt comunicate aceste date? 
Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este supravegheat de Direcția 
Președinție a Curții. Aceste date pot fi accesate de membri desemnați ai personalului Curții, 
printre care se numără și persoane care lucrează în cadrul Secretariatului General. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=RO


 

 

Responsabilul pentru protecția datelor din cadrul Curții, Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și/sau Ombudsmanul European pot de asemenea avea acces la informațiile 
dumneavoastră în cazul în care trebuie să analizeze eventuale plângeri. 

Ce măsuri de protecție există împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau 
a accesului neautorizat la datele dumneavoastră? 
Datele dumneavoastră sunt stocate în condiții de siguranță în centrul de date al Curții, situat în 
Luxemburg. Prin urmare, sunteți acoperit(ă) de numeroasele măsuri pe care Curtea le-a luat 
pentru a proteja disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea propriilor active electronice. 
Accesul la datele cu caracter personal este limitat la un anumit grup de utilizatori. Drepturile 
de acces sunt acordate pe baza principiului need to know (accesul la date este restrâns la acele 
persoane care au într-adevăr nevoie să cunoască informațiile respective), ținând seama de 
rolul, de postul și de responsabilitățile persoanei respective. Aceste drepturi sunt actualizate în 
permanență, pe măsură ce atribuțiile personalului se schimbă. 
Responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a normelor privind drepturile de acces 
și pentru respectarea normelor privind protecția datelor revine Secretarului general al Curții, 
dar acesta a delegat unele responsabilități în aceste domenii către diferite entități.  
Responsabilul cu securitatea informațiilor din cadrul Curții se asigură de faptul că politica 
instituției în materie de securitate a informațiilor este pusă în aplicare în mod corect și că 
eficiența controalelor aferente este verificată.  

Cât timp păstrează Curtea datele dumneavoastră? 
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate în sistem până la momentul la care 
vă dezabonați sau suntem informați că datele dumneavoastră de contact nu mai sunt de 
actualitate. Puteți renunța în orice moment la înscriere trimițând un e-mail la adresa ECA-
InstitutionalRelations@eca.europa.eu. Adresa dumneavoastră de e-mail va fi ștearsă din baza 
de date de îndată ce primim notificarea cu privire la dezabonare. Datele dumneavoastră vor fi 
șterse complet după 30 de zile.  

Care sunt drepturile dumneavoastră? 
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și de a cere rectificarea 
lor, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete. În 
anumite condiții, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal sau de a cere restricționarea utilizării lor. 
După caz, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării de către Curte a datelor 
dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în care vă aflați. 
De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor. Cererea dumneavoastră va fi analizată și 
se va lua o decizie care vă va fi comunicată fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în 
termen de o lună de la primirea cererii. Dacă este necesar, această perioadă poate fi 
prelungită cu încă două luni. 
Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal sunt 
stabilite la articolele 17-24 din Regulamentul (UE) 2018/1725. 
Vă puteți exercita aceste drepturi contactând operatorul de date cu ajutorul informațiilor de 
contact de mai jos. 

mailto:ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu
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Pe cine trebuie să contactați în cazul în care doriți să adresați întrebări sau 
plângeri? 
Primul punct de contact este adresa ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu, gestionată de 
Direcția Președinție din cadrul Curții.  
În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare sau doriți să depuneți o plângere 
legată de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa și 
responsabilului pentru protecția datelor: 
Cour des comptes européenne 
Délégué à la protection des données 
12 rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
E-mail: eca-data-protection@eca.europa.eu 
Pe lângă aceasta, în orice moment, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu). 

mailto:ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu
mailto:eca-data-protection@eca.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu

	Abonamentele la buletinul informativ electronic al Curții
	Declarație specifică privind confidențialitatea
	Cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră?
	De ce colectează Curtea datele dumneavoastră?
	Care sunt normele care reglementează utilizarea datelor dumneavoastră?
	Ce date cu caracter personal sunt colectate?
	Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi sunt comunicate aceste date?
	Ce măsuri de protecție există împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a accesului neautorizat la datele dumneavoastră?
	Cât timp păstrează Curtea datele dumneavoastră?
	Care sunt drepturile dumneavoastră?
	Pe cine trebuie să contactați în cazul în care doriți să adresați întrebări sau plângeri?

