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E uşor să faci bine dacă şi ceilalţi te ajută 

Notă de informare privind protecția datelor personale 
 
 
Fundația COTE este operatorul de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naționala de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal fiind inregistrat  in Registrul General cu nr 0013087 din 28/05/2015 
 
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 Fundația COTE are  
obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care 
ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 
 
Scopul colectării datelor: 

 desfășurarea de protecție și asistență socială,  

 participarea la schimburi de experiență, seminarii sau alte evenimente organizate de fundație,  

 înscrierea ca voluntar,  

 abonarea la newsletter, postarea de comentarii sau înregistrarea pe site-urile fundației 
(www.fundatiacote.ro, www.ma-implic.ro, www.abilitatideviata.ro  ). 

 
Datele sunt colectate exclusiv cu acordul persoanelor vizate. Orice persoană are dreptul de a refuza 
transmiterea datelor, ceea ce duce la imposibilitatea deschiderii dosarului și/sau suspendarea serviciilor sociale 
oferite de către Fundația COTE persoanei în cauză.  
 
Informaţiile înregistrate pentru desfășurarea activității de asistență socială sunt destinate utilizării de către 
operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali, autorităților locale sau central din domeniul 
protecției și asistenței sociale, finanțatorilor proiectelor fundației, în condiții de siguranță și cu acordul persoanei 
vizate.  
 
Fundația COTE nu comercializează, nu oferă, nu face schimb de adrese de email obținute prin intermediul site-
urilor, fără acordul dumneavoastră. 
 
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 
office@fundatiacote.ro, fax 02320215450.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 
 
Datele dumneavoastră pot fi transferate în state din Uniunea Europeană sau din zona Economică Europeană, în 
vederea raportării activității derulate prin proiecte finanțate de aceste state.  
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil la 
office@fundatiacote.ro, tel/fax – 0232-25450  
_____________________________________________________________ 
Observaţie: 
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest 

drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de 
serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate 
figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; 
*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. 
 
Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa  

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,   
Str. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti 
Telefon: (021) 252.58.88 Fax: (021) 252.57.57 
Web: http://www.dataprotection.ro/ 
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro 
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