
 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENTIALITATE 

 

Partidul Puterii Umaniste ( social-liberal ) [ numit PPU-SL ] este persoana juridica de 

drept public, ce isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile Constitutiei, 

ale Legii partidelor politice, precum si cu prevederile Statutului sau.  

Scopul prelucrarii datelor colectate:PPU-SL  procedeaza la colectarea si 

prelucrarea datelor ce apartin membrilor si fostilor membri de partid, simpatizantilor, 

sustinatorilor, votantilor, alegatorilor,  persoanelor cu drept de vot care se regasesc in 

listele electorale, donatorilor, altor persoane fizice ale caror date personale sunt 

colectate ,prelucrate in cadrul activitatilor cu caracter politic, date ale candidatilor, date 

ale utilizatorilor site-ului. 

 

In activitatea de colectare si prelucrare a datelor cu  caracter personal, PPU-SL 

respecta prevederile legale specifice domeniului de activitate, precum si legislatiei 

generale in materia desfasurarii activitatilor partidelor politice. 

Datele cu character personal includ : nume, prenume, adresa, CNP, Serie CI, data 

nasterii, numar de telefon, adresa de email, sex, nationalitate. 

 

PPU-SL va informeaza ca poate colecta si datele cu character personal apartinand 

persoanelor ce viziteaza site-ul, www.etrezirea.ro, precum si subsite-urile aferente 

acestui domeniu, incluzand : adresa IP , sisteme de operare , broswer , setari. 

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și 

punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor 

privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn 

prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale 

sau ilegale. 

 

Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul, adresa de e-mail, nr de 



telefon, fotografie CI si semnatura, in scopul sustinerii candidatilor PPU-SL la 

Autoritatea Electorala Centrala. 

 

Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, 

pentru comunicare directa. 

 

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru 

realizarea de profile.  

 

Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace 

tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. 

 

Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am 

colectat. 

 

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe 

care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea 

datelor. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice 

modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea 

lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă 

adresați ANSPDCP, precum si www.etrezirea.ro . 

 

PPU-SL va prelucra datele colectate in conditiile de mai sus  in temeiul art. 6 alin. (1) 

Iii. c) din GDPR, in considerarea indeplinirii obligatiilor legale cuprinse in actele 

normative aplicabile activitatilor si/sau obiectivelor specifice partidelor politice. 

Datele cu caracter personal colectate de catre PPU-SL vor fi pastrate doar pe durata 

indeplinirii scopurilor pentru care au fost prelucrate.  


