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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Modificări ale documentului
Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic. Ori de câte ori
vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web www.sier.ro.
Data ultimei actualizări: mai 2018

Modul de utilizare al acestei informări
În această informare, explicăm modul în care colectăm, procesăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele
dvs. cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

Principiile noastre
SIER (Societatea Inginerilor Energeticieni din România) și-a luat angajamentul să vă respecte viața
privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu
caracter personal și a vieții private. Urmărim să punem aceste angajamente în centrul a tot ceea ce facem.

Elementele de bază
Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dvs.
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Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm pot varia în funcție de
activităţile realizate de SIER sau produsele și serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care
ați utilizat produsele și serviciile și modul în care ați interacționat cu SIER sau ceea ce am obținut de la o
terță parte care avea permisiunea de a face schimb de informații cu noi.
Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:
- Solicitaţi să deveniţi membru al SIER, pe baza Fişei de Inscriere ca Membru Individual al SIER
(Fişa de Inscriere ca Membru Individual al SIER se găseşte pe site-ul nostru www.sier.ro, la rubrica
“Cine suntem noi - Cum poţi deveni Membru Individual”;
- Solicitaţi participarea la Conferinţele şi Simpozioanele sau alte manifestări ştiinţifice organizate de
SIER, pe baza Formularelor de Participare editate de SIER, care se găsesc pe site-ul nostru
www.sier.ro, la rubrica CNEE, SIE etc;
- Solicitaţi participarea la cursurile şi seminariile organizate de SIER, pe baza Formularelor de
Participare editate de SIER, care se găsesc pe site-ul nostru www.sier.ro, la rubrica Calendar
Cursuri;
- Solicitaţi achiziţionarea un anumit produs sau serviciu oferit de SIER;
- Deveniţi colaborator al SIER pentru realizarea prin SIER de lucrări pe bază de contract de prestări de
servicii conform Codului Fiscal;
- Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu
oferit de SIER sau să primiţi informaţii periodice despre activitatea şi/sau acţiunile realizate sau care
vor fi realizate de SIER;
- Ați acordat permisiunea altor entităţi să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
- Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice.
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Tipurile de informații pe care le solicităm sau le putem avea sunt, dacă este cazul:
Pentru Înscrierea ca Membru Individual al SIER: Numele şi prenumele, adresa de domiciliu,
data şi locul naşterii, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil şi de fax, și adresa de e-mail, Instituţia
de Invăţământ absolvită (Facultatea, specialitatea) şi anul absolvirii, titluri ştiinţifice obţinute, Locul
de muncă (Instituţia, adresa, numărul de telefon şi de fax), Menţiuni speciale privind activitatea
tehnico – ştiinţificǎ).
Pentru participarea la Conferinţele, Simpozioanele, alte manifestări ştiinţifice, cursuri şi
seminarii organizate de SIER sau achiziţionarea de produse şi servicii oferite de SIER sunt
necesare informaţii pentru emiterea de Facturi Fiscale şi locul de muncǎ: Numele şi prenumele,
codul numeric personal, adresa de domiciliu, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil şi de fax, și
adresa de e-mail, Locul de muncă (Instituţia, adresa, funcţia în cadrul instituţiei);
Pentru a deveni colaborator al SIER pentru realizarea prin SIER de lucrări pe bază de
contract de prestări de servicii conform Codului Fiscal sunt necesare informaţii pentru
întocmirea contractelor de prestări de servicii: Numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa
de domiciliu, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil şi de fax, și adresa de e-mail, informații
privind contul dvs. bancar;
Pentru primirea de informaţii periodice despre activitatea şi/sau acţiunile realizate sau care
vor fi realizate de SIER: Numele şi prenumele, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil şi de fax, și
adresa de e-mail, locul de muncă (Instituţia, adresa, funcţia în cadrul instituţiei)
Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
Formularele de Înscriere ca Membru Individual al SIER şi Formularele de Participare la
Conferinţele, Simpozioanele, alte manifestări ştiinţifice şi cursurile organizate de SIER sunt arhivate pe
suport hârtie, clasate în funcţie de activitatea/acţiunea la care se referă. Nu sunt arhivate pe suport
electronic.
Facturile Fiscale şi Contractele de prestări de servicii sunt editate pe suport de hârtie şi sunt păstrate şi
pe suport electronic, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Cea mai mare parte a datelor personale primite de la dvs. nu au fost si nu vor fi niciodată transmise unor
terţe părţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Excepţie: În funcţie de evenimentul organizat de SIER (Conferinţe, Simpozioane, alte manifestări ştiinţifice,
cursuri şi seminarii etc.) sunt întocmite diferite categorii de liste cu participanţii la evenimentele respective,
liste care uneori sunt făcute publice. Aceste liste conţin numai informaţii publice (nume şi prenumele
participantului şi uneori instituţia la care lucrează şi funcţia).
SIER dispune de o baza de date amplă care poate conţine numele şi prenumele, numărul de telefon fix și/sau
mobil şi de fax, și adresa de e-mail, locul de muncă (Instituţia, adresa, funcţia în cadrul instituţiei) ale
persoanelor cu care SIER a avut legături de-a lungul timpului. Această bază de date face parte din
patrimoniul SIER şi nu au fost şi nu vor fi niciodată transmise astfel de informaţii unor terţe părţi.
Datele respective sunt utilizate pentru a vă contacta (telefonic, prin e-mail sau prin poştă) pentru actităţile
curente ale SIER şi să primiţi informaţii periodice (în principal prin e-mail sau prin poştă) despre activitatea
şi/sau acţiunile realizate sau care vor fi realizate de SIER.
Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal
Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom
stoca doar atât timp cât este necesar.
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Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal
Analizăm și îmbunăţim în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dvs. cu
caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.
Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot
traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.
Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal
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care nu ține de controlul nostru.
Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dvs. sigure, personale sau privind contul, printr-un
mijloc de comunicare nesolicitat. Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și
privind contul și pentru necomunicarea acestora către alte persoane.
Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru
securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că citiți politica
acelei societăți privind protecția datelor și cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informațiile
personale pe site-ul acestora.
Același lucru se aplică în cazul oricăror site-uri sau conținuturi ale terțelor părți la care vă conectați utilizând
produsele și serviciile noastre.
Puteți alege să dezvăluiți datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare
(inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care
vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.
Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare
și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să
vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

Drepturile dvs.
Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal
Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe
care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi
incorecte, ne puteţi contacta pentru actualizarea acestora (adresa de e-mail:office@sier.ro).
Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține SIER în legătură cu dvs.
Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să ne contactaţi
la adresa de e-mail:office@sier.ro sau telefonic (0722 361 954).
Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal
În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către SIER a datelor dvs. cu caracter
personal.
Pentru a nu mai primi mesaje prin e-mail:
Dacă nu doriți să mai primiți mesaje prin e-mail din partea SIER vă rugăm să transmiteţi o solicitare în acest
sens la adresa de e-mail:office@sier.ro.
Cum să înaintați o plângere
Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu
modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de email:office@sier.ro. Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri,
puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal– datele de
contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro.
Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal
În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu
ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail:office@sier.ro sau telefonic
(0722 361 954) pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le aveți. În anumite circumstanțe, veți avea
dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.
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Dreptul de ștergere
SIER urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar sau este
prevăzut în legislaţia în vigoare. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs.
cu caracter personal pe care le deținem.
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