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ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI   
 

 
INFORMARE SI EXPRIMARE ACORD 

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 

 
 
ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENTI (AAI), cu sediul in Bucuresti, sector 2, Str. 
Albesti nr. 8, camera nr. 3, Romania, inregistrata in Registrul asociatiilor si fundatiilor sub nr. 21204/A/2015 
(“Asociatia”) prelucreaza informatiile care va privesc in calitate de membru al Asociatiei pe care dumneavoastra 
le puteti furniza in documente, prin mesaje electronice si prin telefon pentru scopurile mentionate mai jos. Aceste 
informatii pot sa includa date cu caracter personal, astfel cum este definit acest termen in Regulamentul General 
privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”). 
 
Scopurile si temeiurile prelucrarii. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate 
• Pentru indeplinirea obligatiilor legale si a interesului legitim cu privire la dobandirea si exercitarea calitatii 

de membru al Asociatiei, in baza art. 6 alin. (1) lit. c) si f) din GDPR, Asociatia prelucreaza urmatoarele 
categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, codul numeric personal, data si locul nasterii, adresa 
de domiciliu/resedinta, datele din actele de identitate (C.I. sau pasaport, dupa caz), voturile pe care le 
exprimati in cadrul Adunarilor Generale, datele bancare, date despre plata cotizatii, nr. de telefon, adresa de 
e-mail, functia, semnatura, date din cazierul fiscal1 si date despre calificarile profesionale; 

• Pentru participarea dvs la conferintele si evenimentele organizate de Asociatie, precum si pentru 
transmiterea de comunicari intre membrii Asociatiei si administrarea relatiei dintre Asociatie si membrii sai, 
in baza art. 6 lit. a) din GDPR, Asociatia prelucreaza nume si prenume, imagine, voce, opiniile exprimate, 
adresa de e-mail si, dupa caz, date despre calificarile si experienta dvs profesionala; 
o sunt de acord / o nu sunt de acord 

• In scop de publicitate, marketing si promovare a Asociatiei, inclusiv prin intermediul website-ului 
Asociatiei, in baza art. 6 lit. a) din GDPR, Asociatia prelucreaza nume si prenume, adresa de e-mail, 
imaginea, vocea, opiniile exprimate si datele despre calificarile dvs profesionale. 
o sunt de acord / o nu sunt de acord 

• Asociatia va prelucra datele dvs cu caracter personal in mod legal, corect si intr-o maniera transparenta fata 
de dvs si va lua toate garantiile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs la viata privata. In plus, 
Asociatia va lua si va mentine masuri tehnice si organizatorice necesare pentru a va proteja datele cu caracter 
personal impotriva pierderii, utilizarii incorecte si a accesului, dezvaluirii, modificarii si distrugerii 
neautorizate. 
 

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 
In functie de scopul prelucrarii, datele dvs cu caracter personal vor fi dezvaluite urmatorilor destinatari sau 
categorii de destinatari: 
1. Orice tert la cererea dumneavoastra sau cu acordul dumneavoastra; 
2. Autoritatile publice, instante si organe judiciare, avocati, notari; 
3. Asociatii profesionale din care Asociatia face parte sau la care Asociatia este afiliata, inclusiv, dar fara a se 

limita la European Confederation of Directors Associations si The International Corporate Governance 
Network;  

 
1In cazul membrilor fondatori si membrilor din Consiliul Director AAI 
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4. Membrilor Asociatiei pentru datele cu caracter personal din documentele incarcate pe spatiul privat accesibil 
prin logare pe site-ul Asociatiei; 

5. In cazul in care legea prevede sau permite dezvaluirea sau in cazul in care exista o obligatie legala ca aceste 
date sa fie dezvaluite; si 

6. Parteneri contractuali ai Asociatiei, care au nevoie de acces la sau sa primeasca datele dumneavoastra cu 
caracter personal in legatura cu sau ca urmare a oricarui acord pe care il putem avea cu sau in legatura cu 
dumneavoastra, sau a aranjamentelor noastre cu dumneavoastra, cu titlu exemplificativ, dar fara a fi 
limitativ: furnizori de servicii informatice IT, furnizori de servicii de plata, organizatori de evenimente, 
agentii de turism, unitati de cazare, prestatori de servicii de transport si curierat, consultanti, auditori, 
traducatori, mass-media (cu titlu exemplificativ, dar fara a se limita la: reviste, publicatii, ziare, radio, 
televiziune, internet etc). 
 

Durata prelucrarii 
• Datele dvs cu caracter personal prelucrate pentru dobandirea si exercitarea calitatii dvs de membru in cadrul 

Asociatiei vor fi prelucrate pe durata de existenta a Asociatiei. 
• Datele dvs cu caracter personal prelucrate pentru participarea dvs. la conferinte sau evenimente vor fi 

prelucrate pentru durata in care dvs aveti calitatea de membru al Asociatiei si ulterior incheierii acesteia 
pentru o perioada de 3 ani.  
 

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata 
Conform GDPR, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date personale care va privesc, dreptul 
de stergere a datelor, dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul de portabilitate a datelor, 
dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si dreptul de a va adresa justitiei si Autoritatii 
Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 
 
Datele personale care va privesc nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri). 
Datele dvs cu caracter personal nu vor fi transferate intr-un stat tert care nu asigura un grad adecvat de protectie. 
 
Pentru a exercita drepturile enumerate mai sus puteti depune o cerere in scris, datata si semnata la adresa 
Asociatiei sau pe e-mail la adresa office@administratorindependent.ro. 
 
Am fost informat si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal in conditiile prevazute in 
prezenta. 
 
Nume si prenume: _________________________________________________________________ 
Semnatura:   ______________________ 
Data:   ______________________ 
 


