POLITICA DE PRELUCRARE A
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PERSONAL DATA PROCESSING POLICY

Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor
dvs. și, de aceea, noi ASOCIATIA GREEN SCHOOL,
numit în continuare GREEN SCHOOL, ne angajăm să
protejăm orice informații care identifică sau pot
contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu
caracter personal”), pe care le colectăm, le prelucrăm
și/sau la care avem acces.
Modul în care sunt colectate, procesate și partajate
informațiile cu caracter personal depinde de scopurile
și temeiurile legale în baza cărora se face colectarea și
prelucrarea lor, precum și de consimțământul specific
acordat în acest sens de către dvs.
Acest site, www.green-school.ro, este furnizat și
administrat de GREEN SCHOOL, cu sediul în Cluj
Napoca, strada Fabricii, numărul 1, județul Cluj,
România, tel: 0364 401202, e-mail: contact@greenschool.ro.
Prin intermediul acestei Politici cu privire la
protecția datelor cu caracter personal (denumită
în continuare „Politică”) vrem să ne asigurăm că aveți
acces la o informare adecvată cu privire la colectarea
și procesarea datelor dvs. cu caracter personal,
inclusiv a acelor informații asupra cărora avem
obligația să vă informăm, așa cum prevăd
reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor
cu caracter personal, incluzând Regulamentul GDPR
Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulation
(“GDPR”).
Această Politică poate fi completată cu alte informații
furnizate de către noi, precum și cu alți termeni și
condiții care se aplică în acest website sau față de
care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu
noi.
Recomandările dvs. sunt întotdeauna binevenite.

We ensure that we respect the confidentiality of your
data, and therefore the ASOCIAȚIA GREEN
SCHOOL, hereinafter referred to as GREEN SCHOOL,
we undertake to protect any information that
identifies or may contribute to the identification of a
natural person ("personal data"), which we collect,
process and / or access.
The way personal information is collected, processed
and shared depends on the legal purposes and legal
basis on which the collection and processing of the
information is made, as well as the specific consent
given to you by you.
This site, www.green-school.ro, is provided and
managed by GREEN SCHOOL, based in Cluj Napoca,
Fabricii Street, number 1, Cluj county, Romania, tel:
0364 401202, e-mail: contact @ green-school .com.

Ce date prelucrăm?
În vederea comunicării de materiale în scop de
informare și/sau marketing, sunteți de acord să ne
încredințați date cu caracter personal precum: adresa
de e-mail, nume și prenume, număr de telefon.
Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter
personal decât cele strict necesare scopului precizat în
această politică.
Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?
Datele cu caracter personal furnizate cu
consimțământul dvs. vor fi colectate și prelucrate de
noi exclusiv cu scopul de comunicare si a vă transmite
note de informare, informații comerciale și materiale
în scop de marketing (e.g. informări cu privire la
activitățile noastre, oferte, felicitări cu ocazia
sărbătorilor, alte informări în legătură cu furnizarea
serviciilor, etc.). Prelucrarea datelor cu caracter
personal se realizează în temeiul consimțământului
dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din
Regulamentul General privind Protecția Datelor).

What data are we processing?
For the purpose of disclosing information and / or
marketing materials, you agree to entrust personal
information such as: email address, first and last
name, telephone number. Please do not provide us
with any personal data other than what is strictly
necessary for the purpose stated in this policy.

Cine are acces la datele dvs.?
Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt
prelucrate de GREEN SCHOOL.
Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor
terțe persoane.
Cât timp sunt stocate datele dvs.?
Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi
prelucrate pe perioada abonării la newsletter.

Who has access to your data?
Your personal data is processed by GREEN SCHOOL.

Through this Privacy Policy ("Policy"), we want to
ensure that you have access to adequate information
about the collection and processing of your personal
data, including information about which we have a
duty to inform you, as provided by the regulations in
force concerning the protection of personal data,
including the GDPR Regulation no. 2016/679 The
General Data Protection Regulation (“GDPR").

This Policy may be supplemented with other
information provided by us as well as with other terms
and conditions that apply to this website or to which
you have given your consent by interacting with us.
Your recommendations are always welcome.

What is the purpose and legal basis of the
processing?
Personal data provided with your consent will be
collected and processed by us solely for the purpose
of communication and will provide you with
information, commercial information and marketing
material (eg, information about our activities, offers,
greetings with the occasion of holidays, other
information about the provision of services, etc.). The
processing of your personal data is based on your
consent to that effect (Article 6 (1) (a) of the General
Data Protection Regulation).

Personal data will not be shared with third parties.
How long is your data stored?
Personal data provided by you will be processed
during subscription to the newsletter.

Care sunt drepturile dvs. privind retragerea
consimțămintelor și dezabonarea?
Dvs. aveți o serie de drepturi în conformitate cu
reglementările de protecție a datelor în vigoare.
Anumite drepturi sunt destul de complexe și includ
derogări, fapt pentru care este recomandat să citiți
legislația aferentă, precum și directivele emise de
către autoritățile competențe pentru a obține explicații
complete cu privire la aceste drepturi. În caz contrar,
puteți găsi un rezumat al drepturilor dvs. în secțiunea
de mai jos.
1. Dreptul la accesarea datelor. Aveți dreptul de a
obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal
sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți
dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce
privește datele personale stocate și în ceea ce privește
procesarea lor de către noi și, în anumite
circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a
acestor date personale.
2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul să
solicitați rectificarea datelor personale incorecte și,
ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să
solicitați completarea datelor personale care lipsesc.
3. Dreptul la ștergerea datelor. În anumite cazuri,
aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără
întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ:
✓
atunci când datele personale nu mai sunt
necesare în raport cu scopurile pentru care
au fost colectate sau procesate;
✓
atunci când vă retrageți consimțământul
pentru procesarea pe bază de
consimțământ;
✓
atunci când procesarea este în scopuri de
marketing direct și;
✓
atunci când datele personale au fost
procesate fără respectarea legislației în
vigoare.
Totuși, există anumite derogări generale de la dreptul
de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ
cazurile în care procesarea este necesară:
✓
pentru exercitarea dreptului la libertatea de
exprimare și informare;
✓
pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau;
✓
pentru stabilirea, exercitarea și apărarea
revendicărilor legale.
4. Dreptul la restricționarea procesării. În
anumite cazuri, aveți dreptul la restricționarea
procesării datelor dvs. personale. Acolo unde
procesarea a fost restricționată, noi putem continua
să stocăm datele dvs. personale. Altfel, noi le vom
procesa numai atunci când:
✓
avem consimțământul dvs.;
✓
sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea
sau apărarea revendicărilor legale;
✓
sunt necesare pentru protejarea drepturilor
unei alte persoane fizice sau juridice, sau;
✓
din considerente importante care vizează
interesul public.
5. Dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în
care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de
consimțământul dvs. și această procesare este
realizată prin mijloace automatizate, aveți dreptul să
obțineți datele dvs. cu caracter personal într-un
format structurat, folosit în mod uzual și compatibil cu
dispozitivele de citire generice. Totuși, acest drept nu
se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod
negativ drepturile și libertățile altora.

What are your rights to withdraw consent and
unsubscribe?
You have a number of rights in accordance with the
applicable data protection regulations. Certain rights
are quite complex and include derogations, which is
why it is recommended that you read the relevant
legislation as well as the directives issued by the
competent authorities to obtain full explanations of
these rights. Otherwise, you can find a summary of
your rights in the section below.
1. The right to access the data. You have the right
to obtain confirmation that your personal data is
processed by us or not. In addition, you may obtain
more detailed information about personal data stored
and processed by us and, in certain circumstances,
you may obtain a copy of this personal data.
2. Right to data rectification. You may request the
rectification of incorrect personal data and, in view of
the purpose for which they are processed, request to
fill in the missing personal data.
3. Right to delete data. In some cases, you have
the right to delete your personal data without undue
delay. These circumstances include:
✓ where personal data are no longer required in
relation to the purposes for which they were
collected or processed;
✓ when you withdraw your consent for consentbased processing;
✓ when processing is for direct marketing
purposes;
✓ when personal data has been processed
without complying with applicable law.
However, there are some general derogations from
the data erasure right. These general exceptions
include cases where processing is required:
✓ for the exercise of the right to freedom of
expression and information;
✓ to meet legal obligations or;
✓ for the establishment, exercise and defence of
legal claims.
4. Right to Restrict Processing. In some cases, you
may restrict the processing of your personal data.
Where processing has been restricted, we may
continue to store your personal data. Otherwise, we
will process them only when:
✓ we have your consent;
✓ are necessary for the establishment, exercise
or defence of legal claims;
✓ are necessary to protect the rights of another
natural or legal person, or;
✓ for important reasons of public interest.
5. The right to data portability. To the extent that
the legal framework for processing is your consent
and this processing is done by automated means, you
have the right to obtain your personal data in a
structured format, commonly used and compatible
with generic readers . However, this right does not
apply where its exercise would adversely affect the
rights and freedoms of others.

6. Dreptul la obiecție. Aveți dreptul să obiectați cu
privire la procesarea datelor dvs. personale din
considerente specifice situației dvs. individuale, dar
numai în măsura în care temeiul legal pentru
procesare e acela că procesarea este necesară:
✓
pentru desfășurarea unei acțiuni în interesul
public sau în exercițiul oricărei autorități
oficiale investite sau;
✓
în scopul intereselor legitime urmărite de
către noi sau de către o entitate terță. Întrun astfel de caz noi vom înceta procesarea
datelor personale, cu excepția situației când
putem demonstra considerente legitime
convingătoare pentru procesare care au
precedență în raport cu interesele, drepturile
și libertățile dvs., sau atunci când procesarea
are ca scop stabilirea, exercitarea și
apărarea revendicărilor legale.
Aveți, de asemenea, dreptul să obiectați cu privire la
procesarea de către noi a datelor dvs. personale în
scopuri de marketing direct. Dacă ridicați o astfel de
obiecție, noi vom înceta procesarea datelor dvs.
personale în acest scop.
7. Dreptul la retragerea consimțământului. În
măsura în care temeiul legal pentru procesarea
datelor decurge din consimțământul dvs., aveți
dreptul să vă retrageți în orice moment din acel
consimțământ.
În cazul în care vă retrageți dintr-un consimțământ
acordat, noi vom înceta procesarea datelor dvs.
personale, în afara cazurilor și în măsura în care
continuarea procesării este permisă sau obligatorie în
conformitate cu reglementările de protecție a datelor
în vigoare sau cu alte legi și reglementări care se
aplică în acest context. Retragerea de către dvs. a
consimțământul acordat nu va afecta sub nicio formă
temeiul legal în bază căruia s-a făcut procesarea
înainte de retragerea consimțământului.
Dacă vă abțineți de la furnizarea consimțămintelor
necesare sau dacă vă retrageți ulterior din aceste
consimțăminte, acest lucru poate avea drept
consecință faptul că nu veți mai putea beneficia de o
parte din oferta de servicii furnizate de noi.
8. Dreptul de a face plângere la autoritatea de
supraveghere a protecției datelor. Aveți dreptul să
înregistrați oricând o plângere la autoritatea locală de
supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de
supraveghere a protecției datelor în România este:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30,
010336, București, România
Telefon: +40318059211
Website: http://www.dataprotection.ro/

6. Right to object. You may object to the processing
of your personal data for reasons specific to your
individual situation, but only to the extent that the
legal basis for processing is that processing is
required:
✓ to carry out an action in the public interest or
in the exercise of any official authority
invested;
✓ in the interests of legitimate interests pursued
by us or by a third party. In such a case, we
will cease processing your personal data unless
we can show legitimate legitimate processing
considerations that have precedence over your
interests, rights and freedoms, or when the
processing is for the purpose of establishing,
exercising and defending legal claims.

Facem tot posibilul să ne asigurăm că vă protejăm
datele dvs. personale, să vă informăm despre modul
în care procesăm datele dvs. cu caracter personal și
să ne conformăm cu reglementările de protecție a
datelor în vigoare. În cazul în care aveți nemulțumiri
cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs.
personale sau cu privire la informațiile pe care vi leam furnizat, vă încurajăm să ne sesizați în acest sens
pentru că noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă
rugăm, de asemenea, să ne contactați fără ezitare
atunci când vreți să vă exercitați drepturile dvs.

We do our best to make sure that we protect your
personal data, inform you about the way we process
your personal data and comply with the applicable
data protection regulations. If you are dissatisfied
with the processing and protection of your personal
data or with the information we have provided, we
encourage you to make us aware of this in order to
improve our services. Please also contact us without
hesitation when you want to exercise your rights.

You also have the right to object to our processing of
personal data for direct marketing purposes. If you
raise such an objection, we will cease processing your
personal data for that purpose.
7. Right to withdraw consent. To the extent that
the legal basis for data processing arises from your
consent, you may withdraw at any time from that
consent.
In the event that you withdraw from a consent, we
will cease processing your personal data unless and to
the extent that further processing is permitted or
required in accordance with applicable data protection
laws or other laws; and regulations that apply in this
context. Your withdrawal of your consent will in no
way affect the legal basis on which the processing was
based before the consent was withdrawn.
If you refrain from providing the necessary consent or
if you later withdraw from these consents, this may
result in the fact that you will no longer be able to
benefit from part of the offer of services we provide.

8. The right to complain to the data protection
supervisory authority. You have the right to
register at any time a complaint with your local data
protection authority. The data protection supervisory
authority in Romania is:
The National Supervisory Authority for Personal Data
Processing
Address: General Gheorghe Magheru Bld. 28-30,
010336, Bucharest, Romania
Telephone: +40318059211
Website: http://www.dataprotection.ro/

Vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de
contact enumerate la începutul documentului. De
asemenea, vă rugăm să ne furnizați informațiile
relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv
numele întreg și adresa e-mail, astfel încât noi să vă
putem identifica. Vom da curs solicitării dvs. fără
întârzieri nejustificate.
Vă puteți retrage oricând dintr-un consimțământ
referitor la primirea newsletterelor etc. și vă puteți
dezabona de la o listă de e-mail, urmând instrucțiunile
din orice e-mail sau comunicare primită de la noi.

Please contact us through the contact details listed at
the beginning of the document. Also, please provide
us with the relevant information for processing your
request, including
full name and email address, so we get you
we can identify. We will respond to your request
without undue delay.
You can withdraw at any time from a consent to
receive newsletters, etc. and you can unsubscribe
from an email list by following the instructions from
any email or communication received from us.

Cum sunt stocate datele dvs?
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează
prin mijloace automate/manuale, cu respectarea
cerințelor legale și în condiții care să asigure
securitatea, confidențialitatea și respectarea
drepturilor persoanelor vizate.
Toate documentele care conțin date cu caracter
personal se înregistrează și urmează regulile de
p ă s t ra r e , p r o c e s a r e , m u l t i p l i c a r e , t ra n s p o r t ,
transmitere, distrugere și arhivare stabilite prin
reglementările legale în vigoare și prin proceduri
interne.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu
respectarea următoarelor principii:
a)
LEGALITATE,
ECHITATE
ŞI
TRANSPARENŢĂ. Datele sunt prelucrate în mod
legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
b) LIMITĂRI LEGATE DE SCOP. Datele sunt
colectate în scopuri determinate, explicite și legitime
și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil
cu aceste scopuri;
c) REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR. Datele
prelucrate trebuie să fie adecvate, relevante și limitate
la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care
sunt prelucrate;
d) EXACTITATE. Prelucrarea datelor trebuie să fie
exactă și, în cazul în care este necesar, datele trebuie
să fie actualizate; se vor lua toate măsurile necesare
pentru a se asigura că datele cu caracter personal
care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru
care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără
întârziere;
e) LIMITĂRI LEGATE DE STOCARE. Datele
prelucrate vor fi păstrate într-o formă care permite
identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu
depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în
care sunt prelucrate datele;
f) INTEGRITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE. Datele
vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea
adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv
protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale
și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării
accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau
organizatorice corespunzătoare.
Cum aveți acces la datele dvs.?
Puteți modifica datele furnizate prin transmiterea unui
e-mail la contact@green-school.ro
Vă puteți dezabona de la newsletter prin selectarea
opțiunii dezabonare, din subsolul oricărui newsletter
transmis.
Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele
cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv
în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, așa
cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii
anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter
personal, modificare, ștergere), ne puteți contacta la
adresa: contact@green-school.ro

How are your data stored?
The processing of personal data is done by
automatic / manual means, in compliance with the
legal requirements and under conditions that ensure
the security, confidentiality and respect of the rights
of the data subjects.
All documents containing personal data are recorded
and follow the rules of storage, processing,
multiplication, transport, transmission, destruction
and archiving established by applicable legal
regulations and internal procedures.
The processing of personal data is done in accordance
with the following principles:
a) LEGALITY, EQUITY AND TRANSPARENCY. The
data are legally, fairly and transparently processed
against the data subject;
b) PURPOSE-LIMITATIONS. The data are collected
for determined, explicit and legitimate purposes
and are not subsequently processed in a way
incompatible with these purposes;
c) REDUCING MINIMUM DATA. The processed data
must be adequate, relevant and limited to what is
necessary in relation to the purposes for which it is
processed;
d) Precision. The data processing must be accurate
and, if necessary, the data must be updated; all
necessary measures shall be taken to ensure that
personal data which are inaccurate, having regard
to the purposes for which they are processed, are
erased or rectified without delay;
e) RESTRICTIONS CONCERNING STORAGE. The
processed data will be kept in a form that permits
the identification of the data subjects for a period
not exceeding the period necessary for the
purposes for which the data are processed;
f) INTEGRITY AND CONFIDENTIALITY. The data
will be processed in a way that ensures the
adequate security of personal data, including
protection against unauthorised or illegal
processing and against loss, destruction or
accidental damage, by taking appropriate technical
or organizational measures.
How do you access your data?
You can modify the data provided by sending an email
to contact@green-school.ro
You can unsubscribe from the newsletter by selecting
the unsubscribe option from the bottom of any
newsletter.
For any questions or requests relating to personal
data that you have submitted to us, including the
exercise of your rights as mentioned in the previous
section (eg requesting a copy of personal data,
modification, deletion ), you can contact us at
contact@green-school.ro

GREEN SCHOOL va furniza informațiile în format
electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului
în care solicitați un alt format.
Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și
măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor
de mai sus sunt oferite de GREEN SCHOOL gratuit.
Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de
dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza
caracterului lor repetitiv, GREEN SCHOOL poate:
✓
fie să perceapă o taxă ținând cont de
costurile administrative pentru furnizarea
informațiilor sau a comunicării sau pentru
luarea măsurilor solicitate;
✓
fie să refuze să dea curs cererii.

GREEN SCHOOL will provide the information in
electronic format whenever possible, unless you
request another format.
The information provided, as well as any
communication and measures taken by you to
exercise the above rights, are provided by GREEN
SCHOOL free of charge. However, if your claims are
unfounded or excessive, especially because of their
repetitive nature, GREEN SCHOOL may:
✓ either to levy a fee in the light of the
administrative costs of providing the
information or communication or of taking the
required measures;
✓ or refuse to comply with the request.

Vă mulțumim!

Thank you!

