
Așa cum probabil stiți deja, în data de 25 mai 2018 urmează să intre în vigoare Regulamentul 
(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 
 
Mai jos regăsiți câteva informații legate de datele personale pe care le prelucrăm.  
 
Informațiile pe care le colectăm 
READC colectează datele personale în două modalități importante: 

1. Informație furnizată direct de dumneavoastră (spre exemplu, ca urmare a înregistrării ca 
membru în asociația noastră, ca urmare a completării formularului de contact de pe 
pagina readc.ro). 

2. Informații pe care le obținem atunci când folosiți serviciile noastre. 
 

Date furnizate de dumneavoastră, în mod direct 
 
READC.ro utilizează formulare prin care ne puteți contacta, puteți adăuga comentarii la 
articole,etc. 
Acestea includ câmpuri precum numele şi prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, 
mesajul adresat echipei READC, etc. 
Folosim aceste date pentru a putea livra serviciile pe care dumneavoastră ați ales să le primiți 
(răspuns la mesaj, comentarii, etc.).  
 
Datele pe care le trimiteți sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim de a răspunde 
solicitărilor și reclamațiilor dumneavoastră și de a păstra o evidență clară a animalelor înregistrate 
în baza noastră de date. Aceste date sunt stocate timp de 5 ani. 
 
Nu vă folosim datele pentru a vă trimite comunicări de marketing decât dacă optați în mod explicit 
pentru o astfel de comunicare. Chiar și în astfel de cazuri, vă asigurăm că aveți o opțiune ușor de 
folosit pentru a vă dezabona (retrageți consimțământul) în orice moment, fie în comunicarea 
însăși, fie contactându-ne la adresa de e-mail : info@readc.ro. 
 
Utilizarea site-ului readc.ro 
 
Readc.ro colectează în mod automat anumite informatii, pe care le stochează în rapoartele sale 
de trafic. Informațiile despre care vorbim pot include IP-ul dispozitivului de pe care ne vizitați, 
regiunea sau localizarea generală de unde accesați site-ul, precum și tipul de browser, sistem de 
operare ori de dispozitiv de pe care ne accesați. În plus, colectează și un istoric al navigării pe 
paginile site-ului readc.ro.  
Utilizam această informație în temeiul interesului nostru legitim de a observa în ce masură 
paginile site-ului corespund nevoilor de afișare ale dispozitivului dumneavoastră particular, pentru 
a diagnostica eventuale probleme pe care le au serverele noastre atunci când livrează pagini 
către anumite tipuri de dispozitive, pentru a analiza tendințe, a observa modul în care utilizatorii 
pot naviga mai bine în paginile noastre. 
De asemenea, colectăm informații demografice statistice care ne ajută să identificăm preferințele 
cititorilor readc.ro. 
 
Comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal altor destinatari? 
 
Informațiile dumneavoastră personale pot fi comunicate cu companiile din grupul nostru, care ne 
furnizează produse și servicii, cum ar fi sistemele de tehnologie a informației. Accesul la 
informațiile dumneavoastră personale este limitat la acei angajați care trebuie să cunoască 
informațiile personale și pot include angajații din departamentele de marketing, tehnologia 
informației și de securitate.  
 
Vom transmite datele dumneavoastră personale, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii 
de cunoaștere, catre următoarele categorii de terți: 
(a) companiile care ne furnizează produse și servicii (imputerniciți), cum ar fi: 
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(i) agențiile media, cum ar fi cele care organizează campanii promoționale și cele care 
administrează site-ul readc.ro; 
(ii) servicii de market research: analiză, publicitate, strict pentru nevoile readc.ro; 
(iii) furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea e-mailurilor, 
furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de catastrofe și 
serviciile de securitate cibernetică. 

(b) companiile implicate în funcționarea site-ului nostru web, în cazul în care nu ne oferă un 
serviciu. 
(c) alte parți, cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți 
consultanți externi, a căror activitate implică necesitatea cunoașterii acestor date sau acolo unde 
legea ne obligă să facem această dezvaluire. 
 
De asemenea, vom dezvălui datele dumneavoastră personale unor terțe părți: 

a. dacă avem consimțământul dumneavoastră pentru această dezvaluire; 
b. către persoane care demonstrează că acționează legal în numele dumneavoastră; 
c. pentru a răspunde oricăror reclamații, pentru a ne proteja drepturile sau drepturile unui 

terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate 
ilegală; sau 

d. pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța readc.ro, angajaților noștri, 
clienților, furnizorilor sau altor persoane. 

Unii dintre acești destinatari (inclusiv afiliații noștri) pot folosi datele dumneavoastră în țări care nu 
fac parte din Spațiul Economic European.  

Restricții cu privire la utilizarea informațiilor de către terți 

Orice terțe părți către care dezvăluim informațiile dumneavoastră personale în conformitate cu 
cele de mai sus sunt limitate (prin lege și prin contract) în capacitatea lor de a utiliza informațiile 
dumneavoastră personale doar în scopurile specific identificate de noi. Vom asigura întotdeauna 
că orice terțe părți către care dezvăluim informațiile dumneavoastră personale sunt supuse 
obligațiilor de confidențialitate și de securitate în conformitate cu contractele semnate cu ei și cu 
legile aplicabile. Cu toate acestea, pentru evitarea îndoielii, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci 
când dezvăluirea nu este decizia noastră. 

Cu exceptia situatiilor detaliate în mod expres mai sus, niciodată nu vom dezvalui, nu vom vinde 
sau nu vom închiria informațiile dumneavoastră personale unei terțe părți fără a vă notifica și, 
dacă este cazul, fara a obține consimțământul dvs. 

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate? 
 
 
Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor 
dumneavoastră personale; 
 
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; 
 
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obtine ștergerea datelor, în cazul 
în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; 
 
Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care 
contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; 
 
Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiaza pe 
interesul nostru legitim; 
 
Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-



ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie 
transmise altui operator; 
 
Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a 
datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal; 
 
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe 
consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțămânțului va avea 
efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă; 
 
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente 
deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare 
sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare; 
 
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a 
unei solicitări la adresa de e-mail : info@readc.ro  
 
Vom investiga și încerca să rezolvăm orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea sau 
dezvăluirea informațiilor dumneavoastră personale. 
Dacă nu sunteţi mulțumiţi de răspunsul nostru, puteţi face o plângere Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
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