
THE PRIVACY POLICY 
 

§1. Scopul si implementarea proiectului 
 
1. Proiectul “Let’s get active. Motivatia cetatenilor de a participa activ la viata democratica a Uniunii Europene”, 
mentionat in continuare ca si “proiectul”, este coordodnat de catre Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych 
(Foundation of Alternative Educational Initiatives), cu sediul in Bielsko-Biala, Polonia, cu adresa: str. Ukrya nr 14, 43-
300 Bielsko – Biala, inregistrata ca asociatie la alte asociatii,  alte organizatii sociale si vcationale, fundatii si unitati 
inregistrate la sistemul de sanatate si securitate, inregistrata de asemenea, in Registrul National Juridic: KRS: 
0000385004, NIP: 9372652784, REGON: 241936864. Acestea fiind datele de administrare. 
 
2. Garantam ca participarea in cadrul proiectului (in mod special participarea la cerecetarea on-line, Forumul 
National al Cetatenilor, Forumul International al Cetatenilor, Campania de informare si promovare, formularea de 
recomandari, formularea strategiei finale) nu implica riscul de a primi reclame sau oferte publicitare. Scopul 
implementarii proiectului este de a intelege opiniile individuale si ale institutiilor folosind metoda cercetarii. 
Rezultatele cercetarii si ale celorlalte activitati au ca scop formularea concluzilor generale care vor constitui baza 
decizionala a unor decizii la nivel social. Rezultatele proiectului vor fi prezentate astfel incat sa nu fie identificabili 
niciunul dintre participantii implicati. 

 
§2. Regulile centralizarii datelor 

CONFIDENTIALITATE 
Toate raspunsurile pe care le veti oferi sunt tratate confidential si vor fi analizate doar in format anonim. Toate 
cercetarile si celelalte publicatii rezultate ale proiectului vor fi prezentate in forma consolidata. Daca ne veti 
transmite adresa de e-mail sau numarul de telefon, va putea fi folosit doar in scopul de a comunica in scopul 
realizarii activitatilor proiectului si doar in conditiile in care avem acordul dumneavoastra. Nici o informatie 
personala nu va fi centralizata fara consimtamantul dumneavoastra. In fiecare etapa de realizare a proiectului aveti 
dreptul de a avea o parte sau toate datele dumneavoastra sterse din baza noastra de date sau de a actualiza datele 
dumneavoastra. 
 
DATELE FURNIZATE VOLUNTAR 
Cooperarea dumneavoastra, in fiecare dintre etapele proiectului, este deplin optional si voluntara. Furnizarea 
datelor personale este optionala si voluntara. Datele ar putea fi puse la dispozitie institutiilor publice, in 
conformitate cu prevederile legale, doar pentru scopul acestui proiect, co-finantat din fonduri publice, pentru 
documentare si raportare. 
 
PROTECTIA COPILULUI 
Vom face tot posibilul de a nu include copii in implementarea acestui proiect fara acordul parintilor sau a tutorilor 
legali. Totusi, suntem constienti de faptul ca nu va fi tot timpul posibil, datorita mediului de implementare folosit. 
 
NU SE PERCEP TAXE DE PARTICIPARE 
Participarea dumneavoastra in cadrul proiectului nu implica taxe de participare. Insemnand ca persoanele implicate 
in proiect nici nu vor primi remuneratie sau vor fi implicate orice alte costuri, separate de costurile standard 
implicate pentru conectarea la internet. 
 

§4. Regulile de procesare ale datelor si ale fisierelor de tip Cookies 
Informatiile cuprinse in asa numitele system log (de exemplu adresa IP) sunt folosite doar in scopul administrarii si a 
colectarii datelor statistice. Aceste date nu vor face identificabil niciun participant in cadrul cercetarii sau utilizator al 
paginii web. 
Fisierele de tip Cookies sunt fisiere mici de tip text, inregistrate in documentul final al persoanei ce viziteaza pagina 
web; informatiile centralizate privesc modul in care utilizatorul a folosit sistemul IT gestionand chestionarul cercetarii 
si pagina web a proiectului. 
Acest tip de date sunt centralizate anonim. Fisierele de tip Cookies sunt mecanisme care permit prelucrarea 
elementelor particulare sistemului. In mod special fisierele Cookies fac posibila recunosterea dispozitivului si afisarea 
paginii web intr-un mod corespunzator. 
 
 



 
§5 Depozitarea si protectia datelor 

Administratorul acorda o atentie deosebita pentru protectia datelor si pentru securitatea datelor furnizate, 
asigurand siguranta si protectia acestora fata de persoanele neautorizate, in acord cu Directiva 95/46/CE si 
2002/58/EC. Fiecare persoana participanta in proiect are drept de control asupra datelor personale. Toate datele 
centralizate sunt asigurate si protejate corespunzator. Datele personale ale persoanelor participante la proiect sunt 
salvate si procesate folosind reglementarile in vigoare, mijloacele tehnice si organizationale, asigurand protectia fata 
de abuzuri si modificari. 
 

§6 Informatii aditionale 
1. Administratorul este imputernicit de a realiza schimbari in acest document (in mod special in situatia schimbarii 
regulamentului legal, schimbarea conditiilor tehnologice, operarea sistemului IT). In situatia introducerii unor 
schimbari, informatiile corespunzatoare vor fi situate pe pagina web a proiectului. 
 
2. In cazul oricaror intrebari sau dubii referitoare la participantii in proiect, va rugam sa ne contactati la: 
faie@fundacjaaie.eu sau telefonic la numarul +48 511 551 439. 
 
3. Politica de siguranta si protectie a datelor personale este in acord cu Anexa II (Conditii Generale) a deciziei de 
grant nr. 2014 – 2778/001 – 001 a  Agentiei Executive a Educatiei, Audiovizualului si Culturii, finantatorul 
implementarii proiectului “Let’s get active. Motivatia cetatenilor de a participa activ la viata democratica a Uniunii 
Europene”. 
 

&7 Aplicare 
Politica privind protectia datelor personale va intra in vigoare incepand cu 3 Ianuarie 2015. 
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