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I. Informatii generale
1. Aceasta Politica de confidentialitate se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal ale utilizatorilor (“Utilizatorul”

sau “dumneavoastra”) site-ului ion.gov.ro („Site-ul”) pentru care Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
(„MCID”) este operator de date.

II. Ce date cu caracter personal colectam si in ce scop?
2. MCID va prelucra:
a. Numele de utilizator din rețelele de socializare unde dumneavoastra postați mesajele pentru Proiectul ION. Aceste

date sunt prelucrate in scopul de a fi filtrate si prelucrate de algoritmii de inteligenta artificiala (denumit in
continuare “AI”) și de a disemina informațiile concludente către decidenți, pentru a construi politici publice în
concordanță cu starea societății. Aceste date sunt prelucrate in scopul realizarii Proiectului ION in conformitate cu
Termenii si Conditiile de utilizare a Site-ului.

b. Nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, in masura care le furnizati pentru a deveni parte din echipa
de cercetare a Proiectului ION. Aceste date sunt prelucrate pe baza consimtamantului dumneavoastra furnizat prin
completarea formularului de pe Site.

III. Dezvaluirea datelor dvs. si transferul in strainatate
3. MCID nu divulga datele dumnevoastra altor persoane fizice sau juridice.
4. Nu transferam datele dvs. in afara Spatiului Economic European.
IV. Durata prelucrarii
5. Pastram datele dvs cu caracter personal strict pe durata necesara atingerii scopurilor indicate.
V. Drepturile dumneavoastra
6. In orice moment, aveti urmatoarele drepturi legate de datele cu caracter personal pe care le procesam. Va rugam

sa retineti ca drepturile dumneavoastra nu au caracter absolut cand alte dispozitii legislative sunt aplicabile.
● Dreptul de a fi informat: aveti dreptul de a primi informatii privind identificarea operatorului de date, a motivelor

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si orice alte informatii relevante pentru a a asigura o prelucrare
corecta si transparenta.

● Dreptul de acces: aveti dreptul de a solicita detalii cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal si de a
primi o copie a acestor date.

● Dreptul la rectificare: aveti dreptul de a solicita corectarea, completarea sau inlaturarea datelor cu caracter
personal incorecte fara intarzieri nejustificate.

● Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): aveti dreptul de a solicita stergerea anumitor date cu
caracter personal.

● Dreptul la restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter
personal.

● Dreptul la portabilitatea datelor: aveti dreptul de a solicita partajarea cu dumneavoastra sau cu o terta persoana
a datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi procesat de un
computer.

● Dreptul la opozitie: aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal cand
prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din
exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul sau cand v-am informat in prealabil ca prelucrarea se
realizeaza in baza unui interes legitim.

● Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de
profiluri: aveti dreptul de a nu fii obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, care produce
efecte juridice sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, cu exceptia cazului in care este
necesara pentru incheierea unui contract, este autorizata de lege sau ne-ati acordat permisiune in prealabil.

7. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti trimite o solicitare scrisa catre adresa de e-mail contact@ion.gov.ro.
Cererea dumneavoastra va fi analizata si i se va raspunde in termen de o luna de zile de la primirea ei, in
conformitate cu prevederile legale. Daca primim un numar mare de cereri sau cereri deosebit de complexe,
termenul poate fi prelungit cu cel mult inca doua luni. In anumite circumstante prevazute de legea privind protectia
datelor (adica cereri excesive), am putea refuza sa actionam la cererea dumneavoastra.

8. Acordam o atentie deosebita confidentialitatii datelor cu caracter personal si ne rezervam dreptul de a verifica
identitatea dumneavoastra in cazul unei solicitari pentru a evita o situatie nedorita in care o alta persoana exercita
in mod ilegal un drept in numele d-voastra.



9. In cazul in care datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pe baza consimtamantului dumneavoastra, aveti
dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza
consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

10. De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal (Adresa: Bd. General 28-30 Gheorghe Magheru, sector 1, Bucuresti, cod postal
010336, tel: 0040318059211) sau la orice instanta competenta pentru apararea drepturilor garantate de legislatia
aplicabila.

11. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de confidentialitate, pentru a reflecta orice
modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale
cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe Site versiunea modificata a Politicii de
confidentialitate.


