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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE
În baza autorizației emise de A.N.S.P.D.C.P., înregistrată în registrul de evidență a
prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 18518, Asociația WWF-Programul
Dunăre-Carpați România prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și
prenume/ denumirea, data nașterii, adresa/ sediu, telefon/fax, e-mail) prin mijloace
automatizate și manuale, cu scopul colectării de donații prin intermediul Campaniei Adoptă
un urs!.
Vă informăm că, potrivit Legii 677/2001, nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele
dumneavoastră personale, acestea fiind necesare înscrierii în Campania Adoptă un urs! și
operațiunilor ce se vor efectua ulterior. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea
de a beneficia de serviciile Asociației WWF Programul Dunăre-Carpați România în ceea ce
privește Campania Adoptă un urs!.
Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator și sunt
comunicate numai partenerilor contractuali din cadrul Campaniei Adoptă un urs!: Asociația
pentru Relatii Comunitare și firma de curierat (numai pentru livrarile prin curier) – parteneri
contractuali ai Asociației WWF-Programul Dunăre-Carpați România.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și
de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți
prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru
exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată,
conducerii Asociației WWF-Programul Dunăre Carpați România, e-mail office@wwfdcp.ro,
tel. 021 317 49 96. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției.

Observaţie:
*Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor
ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevazute de
lege (ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate
socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter
obligatoriu. Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o
justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
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