
REGULAMENTUL COMPETIȚIEI 
„Be ECO” 

 

Perioada competiției: 19.10.2020 – 27.01.2021 
 

 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII COMPETIȚIEI  
1.1. Competiția „Be ECO” (denumita in continuare “Competiție”) este organizată de Centrul 
Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG), organizaţie nonguvernamentală, persoană 
juridică română, cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Lăutaru nr. 8, ap. 56, Sector 1 
 
Si 
 
Asociatia ECOTIC, cu sediul social in Bucuresti, Str. Turturelelor, nr. 48, Sector 3, si adresa 
de corespondenta in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 86, etaj 4, Sector 4, inregistrata conform 
certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 36 emis la data de 
12.07.2006, CUI RO18870966,  
 
Si  
 
ECOTIC BAT SRL cu sediul in Splaiul Unirii nr.86, etajul 4, Camera 6, Sector 4, BUCURESTI, 
înregistrata la Reg. Com. J40/584/2011, avand codul unic de inregistrare 27929841  
 

 1.2. Decizia de derulare a Competiției conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în 
continuare „Regulamentul Oficial”), este finală și obligatorie pentru Participanți. Organizatorii 
își rezervă dreptul de a modifica sau schimba oricând prezentul Regulament Oficial, prin 
întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoştinţă publicului în aceeaşi 
modalitate ca şi prezentul Regulament, si anume prin publicarea acestuia pe www.ecotic.ro si 
pe www.ccdg.ro. 
 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA COMPETIȚIEI 
2.1. Competiția este organizată și se desfășoară în unităţile de învăţământ participante în 
Programele Eco-Schools și LEAF implementate de CCDG în România (anul şcolar 2019-2020), 
în perioada 19.10.2020 – 27.01.2021, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament 
Oficial. 
20 de școli vor fi invitate să participe de către organizatori pe criterii ce țin de proximitatea 
geografică față de sediul social al organizatorilor. 
  
Competiția va fi organizată în următoarele etape: 
 

• Perioada de înscriere: 17 – 28 februarie 2020 

• Perioada de colectare a surselor luminoase (becuri) și a bateriilor uzate: 19 octombrie 
2020 – 10 ianuarie 2021   

• Transmitere procese verbale și jurnal: 11 ianuarie 2021 – 21 ianuarie 2021Evaluare și 
jurizare: 21 ianuarie 2021 – 26 ianuarie 2021  

• Anunţarea câştigătorilor: 27 ianuarie 2021 
 
SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE  
3.1. Competiţia  este adresată tuturor unităţilor de învăţământ participante în programele Eco-
Schools și LEAF implementate de CCDG în România (anul şcolar 2019 - 2020). Fiecare unitate 
școlară va putea fi reprezentată de o singura echipă formată din maximum doi profesori 
coordonatori şi de către un grup format din minimum 100 de elevi din clasele IV-VIII); 

 
3.2. Participarea la aceasta Competiție impune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă 
și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.  
 

http://www.ecotic.ro/
http://www.ccdg.ro/


SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI   

4.1. Pentru a se putea înscrie în cadrul competiției și pentru a putea fi validați drept câștigători 
în urma selecției, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții și formalități: 

• unitatea de învățământ din care fac parte este înscrisă în rețeaua Eco-Schools sau 
LEAF din România, gestionată de CCDG 

• 20 de școli vor fi invitate să participe de către organizatori pe criterii ce țin de 
proximitatea geografică față de sediul social al organizatorilor. 

• o unitatea școlară se poate înscrie cu o singura echipa formată din maximum doi 
profesori coordonatori și minimum 100 de elevi (doar din clasele IV- VIII) 

• înscrierea în competiție presupune completarea unui formular de înscriere pus la 
dispoziție de către organizatori pe site-urile ecotic.ro și www.ccdg.ro. Vor fi luate în 
considerare doar înscrierile școlilor invitate de către organizatori.  

• formularul de înscriere în competiție va fi completat si semnat doar de către profesorii 
coordonatori. Acesta va fi expediat pe adresa organizatorului CCDG la 
ccdgro@gmail.com până la data de 28 februarie 2020. 

• înscrierea în competiție şi comunicarea cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie 
se face doar de către profesorul coordonator (maximum 2 profesori 
coordonatori/instituție școlară). Formularul de inscriere este insotit de dovada luarii la 
cunostinta de informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre 
organizatori, in calitate de operatori asociati, respectiv, fiecare din ei ca operator 
independent. 

• Fiecare unitate școlară va primi un set de recipiente pentru colectarea de surse de 
lumină (becuri) și baterii și le va amplasa în interiorul unității de învățământ în 
conformitate cu prevederile ISU și respectând legislația națională privind protecția și 
siguranța în incinta unităților de învățământ. Bonus, scolile vor primi si un recipient de 
colectare deseuri de echipamente electrice si electronice.  

• De asemenea fiecare echipa va primi un manual orientativ 

• Atunci când containerele se vor umple, profesorii coordonatori au obligația de a 
transmite un email la logistica@ecotic.ro, prezentand numele scolii, adresa, tipul de 
deseu, cantitatea estimata care se va colecta, numele, telefonul si emailul persoanei d 
e contact, urmand ca deseurile sa fie colectate in termen de 5 zile lucratoare. 
Coordonatorii echipelor au obligația ca în toată corespondența pe care o vor purta cu 
organizatorii să treacă în subiectul emailului formularea „CONCURS Be ECO”. 
Organizatorii își rezervă dreptul de a nu lua în considerare emailurile care nu respectă 
cerința menționată anterior.  

• Operatorul de colectare, trimis de către organizatori, va completa un proces-verbal de 
predare-primire, urmând ca un exemplar să rămână la profesorul coordonator. Acest 
proces verbal include si Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor personale O 
dată la 14 zile unitățile de învățământ vor primi un raport cu cantitatea colectată. Nu se 
vor admite reclamații ulterioare cu privire la cantitățile colectate.  

• Cantitățile colectate în afara perioadei de colectare (19 octombrie 2020-27 ianuarie 
2021)) nu vor fi luate în considerare în concurs. 

• Se acordă un număr de trei premii generale, în funcție de formula de calcul: premiul 1, 
premiul 2 și premiul 3 și, la alegerea juriului, un premiu special pentru cel mai creativ 
jurnal.  

• În perioada menționată anterior, profesorii coordonatori pot trimite, opțional și 
suplimentar un document sub forma unui jurnal pe o temă legată de concursul Be ECO, 
al cărui format și conținut rămân la alegerea coordonatorilor. Jurnalul nu va contine date 
personale, fotografii cu chipurile elevilor sau profesorilor, nu va fi publicat nici 
stocat/arhivat, urmand ca dupa jurizare acesta sa fie distrus.   

• Optional, profesorii coordonatori pot transmite fotografii cu deseurile colectate sau cu ei 
colectand deseuri cu respectarea prevederilor GDPR și transmițând totodată, către 

mailto:ccdgro@gmail.com
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organizatori,  Declarație de consimțământ pentru utilizarea de date personale si imagini 
– profesori si alți adulți participanți (Anexa 4 la prezentul Regulament Oficial) 
 
 

SECTIUNEA 5. JURIZARE 
 

• Metodologia de calcul privind desemnarea câștigătorilor premiilor generale implică 
următoarea formulă de calcul: număr format din cantitatea totală și la comun colectată 
de deșeuri de surse de lumină (becuri și neoane) și baterii uzate colectate în perioadă 
de desfășurare a competiției doar în incinta unității de învățământ participantă împărțit 
la numărul total de elevi înscriși dintr-o unitate de învățământ participantă la competiție. 

• Juriul care va desemna câstigătorul la categoria cel mai apreciat jurnal va avea 
următoarea componență: 2 reprezentanți ai CCDG, 2 reprezentanți ai ECOTIC și 1 
reprezentant al unei agenții de comunicare.  

• Jurizarea se va face pe baza urmatoarelor criterii: 
 - originalitate 
 - aspect 
 - atingerea unei teme legate de proiect 
 - respectarea drepturilor de autor și a prevederilor GDPR  

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE COMPETIȚIEI 

5.1. Premiile competiției  

În cadrul Competiției vor fi oferite trei premii generale și un premiu suplimentar, așa cum este 
descris în secțiunea precedentă. 

Toți profesorii coordonatori participanți în competiție vor primi o diploma pentru participare. Toți 
elevii înscriși în competiție vor primi o diploma de participare în format electronic. 

Valoarea totală a premiilor este de 3200 RON (cu TVA inclus) 

Natura premiului Valoare maximă neta unitara 

                     Valoare (cu TVA inclus) 

 [RON] 

Locul I – Video proiector pentru 
unitatea de învățământ  

1500 RON 

Locul II – Laminator și recipiente 
pentru unitatea de învățământ  

900 RON 

Locul III – Laminator și diplome 
pentru  coordonatori  

500 RON 

Premiul special pentru jurnal - 

 

300 RON 

 

5.2. Imediat după înmânarea fiecărui premiu, Organizatorii sunt eliberați de orice obligație, 
născută în temeiul prezentului Regulament, față de participantul câștigător.  

 

SECTIUNEA 7. ACORDARE A PREMIILOR  

Anunțarea câștigătorilor se va comunica în data de 27 ianuarie 2021 prin intermediul website-
urilor www.ccdg.ro  și  www.ecotic.ro  și prin email. 
 
Decernarea premiilor se va face prin curier. 

 

http://www.ccdg.ro/


 

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE 

7.1. Organizatorii Competiției vor acorda premii doar acelor grupuri de elevi si profesori care 
au luat parte la Competiție, cu respectarea fidelă a prevederilor prezentului Regulament Oficial. 

7.2. Organizatorii și celelalte entități implicate în Competiție nu își asumă răspunderea și nu 
vor putea fi implicate sub nici o forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra 
premiilor după acordarea acestora. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor 
nu vor influența principiul conform căruia Organizatorii Competiției vor acorda premiul unității 
de învățământ reprezentate de echipele care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. 

7.3. În cazul în care Organizatorii constată, ulterior înmânării premiului, că Participanții 
câștigători nu au îndeplinit toate condițiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, acesta își 
rezervă dreptul de a-i invalida (cu consecința neînmânării premiului), respectiv de a cere 
repunerea în situația anterioară, prin reintrarea în posesia premiului deja înmânat sau a 
contravalorii acestuia, precum și a cheltuielilor aferente suportate de Organizatori, dacă este 
cazul. În aceste circumstanțe, Organizatorilor nu le va putea fi reținută răspunderea și nu vor 
datora daune – interese pentru prejudiciu. 

7.4. Organizatorii nu au nicio obligație de a întreține corespondenta cu solicitanții unor 
revendicări necâștigătoare ce apar ulterior încheierii acestei Competiții. 

7.5. Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, 
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Competiții. 

7.6. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea 
de premii, Organizatorii au dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe 
baza dovezilor existente. Orice intenție de influențare a rezultatelor Competiției va avea ca 
rezultat eliminarea respectivului Participant din Competiție. 

SECTIUNEA 8. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 

8.1. Prin participarea la competiția „Be ECO”, participanții confirmă cunoașterea prevederilor 
Regulamentului oficial si își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea 
datelor personale în baza de date a Organizatoriilor competiției, în scopul participării la această 
competiție și acordării premiilor. Daca persoanele care furnizeaza date personale in campanie, 
inclusiv fotografii, nu sunt de acord cu prelucrarea acestora de catre organizatori, trebuie 
anuntati organizatorii. Pentru fotografii – acestea vor fi sterse de indata din baza de date, pentru 
alte date – stergerea poate determina imposibilitatea continuarii participarii la campanie, daca 
persoana nu este inlocuita de un alt reprezentant al echipei scolii. După terminarea competiției, 
datele personale ale participanților vor fi șterse. Datele câștigătorilor de premii de peste 600 
RON vor fi păstrate în actele contabile, potrivit legislației în vigoare. De asemenea, se vor 
pastra datele persoanelor implicate in colectarea deseurilor, conform legislatiei in vigoare. 

Organizatorii pot difuza datele către terți, precum agenții de comunicare cu care lucrează, în 
vederea implementării proiectului. Participarea la Competiția „Be ECO” constituie acordul 
potențialilor câștigători referitor la faptul că numele  școlilor și orașul lor de reședință va fi făcut 
public în mod gratuit pe website-ul ccdg.ro si ecotic.ro . 

8.2. Participanților la competiția „Be ECO” le sunt garantate drepturile prevăzute de Legislatia 
GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi: 

-dreptul de acces la date; 

-dreptul de intervenție asupra datelor; 

-dreptul de a obiect si de a se opune. 

-dreptul la informare; 

-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale bazate pe prelucrare automata; 

-dreptul de a solicita ștergerea datelor; 



- dreptul de a-si retrage consimtamantul, care are efect doar daca prelucrarea se bazeaza pe 
consimtamant. 

Aceste drepturi pot fi exercitate fata de operatorii asociati după cum urmează: 

La cererea participanților, adresată în scris la adresa de email dpo@ecotic.ro sau la adresa 
Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, Str. Barbu Lăutaru, Nr. 8, BL. 23, SC. B, Parter, 
AP. 56, sector 1, Bucureşti.  

Cererile vor fi soluționate de către organizatori conform legislatiei GDPR. 

 

SECTIUNEA 9. ÎNCETAREA COMPETIȚIEI 

9.1. Prezenta Competiție poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță 
majoră*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința lor, 
de a o continua. 

* Forță Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după 
intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea / părțile să-și 
îndeplinească, total sau parțial obligațiile, exonerează de răspundere partea care o invoca, pe 
durata de existență a cazului de Forță Majoră, dacă acesta este confirmat de Camera de 
Comerț și Industrie a României. 

9.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive 
independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului 
Oficial și continuarea Competiției, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind 
îndeplinirea obligațiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau 
întârziată, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorii, dacă invoca forță majoră, este obligat 
să comunice participanților la Competiție, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului 
de forță majoră, existența acestuia. 

 

SECȚIUNEA 10. LITIGII 

10.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participații la prezenta Competiție se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate 
de instanțele judecătorești competente din București. 

10.2. Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă 
a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei 
Competiții. 

 

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL 

11.1.Prin înscrierea la această Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 
Regulamentul de participare/desfășurare al Competiție este disponibil în mod gratuit oricărui 
solicitant pe website-urile www.ccdg.ro și www.ecotic.ro  

11.2. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, 
urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în 
vigoare. 

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE 

12.1 Asociatia ECOTIC si ECOTIC BAT SRL, fiind cele care acorda premiile se obligă să 
calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în 
conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligații de natura 
fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiul, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. 
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Anexa 1 

 

Formular de ȋnscriere ȋn 

     Competiția „Be ECO” - faza pilot (2020) 

 

Am luat cunoştinţă Regulamentul Competiției „Be ECO” şi am decis să ȋnscriem ȋn competiție un grup 

de ..........elevi, de la: 

 

Unitatea școlară……………….………………………………………………..……………………….. 

Adresă (localitate, stradă, nr., judeţ)……………………………………………………….….…….… 

 

În calitate de profesor coordonator, îmi asum responsabilitatea că activitatea aparţine elevilor pe care îi 

coordonez şi respectă drepturile de proprietate intelectuala și regulamentul GDPR. 

 

Declar că școala a desemnat echipa pe care o coordonez drept unic reprezentant. 

 

Coordonator echipă (profesor): 

 

Nume    .......................................................................... 

Prenume    .......................................................................... 

Telefon    .......................................................................... 

E-mail    .......................................................................... 

 

(Opțional) Coordonator echipă (profesor): 

 

Nume    .......................................................................... 

Prenume    .......................................................................... 

Telefon    .......................................................................... 

E-mail    .......................................................................... 

 

 

Nume, prenume profesor coordonator ……………………………… 

 

Semnătură ……………………………… 

 

 

 

(Opțional) Nume, prenume profesor coordonator ……………………………… 

 

                   Semnătură ……………………………… 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Important: 

 

Pentru a fi ȋnscrişi ȋn Competiția „Be ECO”, vă rugăm trimiteţi acest formular completat, în intervalul     

17 - 28 februarie 2020, pe adresa: ccdgro@gmail.com   

 

Pentru neclarități ne puteți contacta şi telefonic: 0731 713 714 (CCDG  

mailto:ccdgero@gmail.com


Anexa 2 – Nota informare ECOTIC si ECOTIC BAT 
 

INFORMARE 

Cine suntem 

 

In cadrul campaniei Be ECO, exista 3 operatori asociati de date cu caracter personal:  

• Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG), organizaţie nonguvernamentală, 

persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Lăutaru nr. 8, ap. 56, Sector 1; 

 

• ASOCIATIA ECOTIC , cu sediul central în cu sediul central în Str Turturelelor, nr. 48, Sector 

3, Bucuresti si adresa de corespondenta: Splaiul Unirii, Nr 86, etaj 4, Sector 4, Bucuresti; 

 

• ECOTIC BAT SRL, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr 86, etaj 4, sector 4. 

 

De esenta colaborarii dintre aceștia este împrejurarea că: 

• CCDG colectează formularele de înscriere și anexele la acestea, precum si datele personale, 

inclusiv fotografii, pe care le pune la dispozitia ECOTIC si ECOTIC BAT in vederea derularii 

campaniei 

• Fiecare dintre CCDG, pe de o parte, si ECOTIC si ECOTIC BAT SRL, pe de alta parte, ramane 

responsabil fata de persoanele vizate cu privire la prelucrarile de date 

• Prezenta Anexa 2 se refera la operatorii asociati ECOTIC si ECOTIC BAT SRL. 

Operatorii de date cu caracter personal ce vă furnizează prezenta informare sunt: 

ASOCIATIA ECOTIC , cu sediul central în cu sediul central în Str Turturelelor, nr. 48, Sector 3, 

Bucuresti si adresa de corespondenta: Splaiul Unirii, Nr 86, etaj 4, Sector 4, Bucuresti , Telefon: 

031.805.57.43  , Fax: 021.332.32.38 , https://www.ecotic.ro ; e-mail: office@ecotic.ro; adresa de e-mail 

a Responsabilului pentru Protecția Datelor: dpo@ecotic.ro. 

și 

ECOTIC BAT SRL, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr 86, etaj 4, sector 4, CUI 27929841, 

inregistrata la ORC sub J40/584/2011, telefon 0318055743, email: office@ecotic.ro, cont IBAN lei: 

RO91BPOS72707502958RON02, deschis la Bancpost Tineretului, reprezentata prin domnul Valentin 

Negoita, Administrator, denumita in continuare ECOTIC BAT, 

 

 

 

Scopurile și temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal 

 

Asociatia ECOTIC si ECOTIC BAT, in calitate de operatori asociati, colectează și prelucrează date: 

- Prin intermediul CCDG, necesare pentru a distribui recipienti de colectare. În acest sens, ne 

întemeiem pe interesul legitim de prelucrare a datelor personale in vederea derulării proiectului, 

pentru care v-ați exprimat voința prin completarea și transmiterea formularului de înscriere. 

- Atunci când ne contactați prin e-mail la adresa logistica@ecotic.ro pentru a da comanda de 

ridicare deseuri colectate. În acest sens, ne întemeiem pe interesul legitim de prelucrare a datelor 

personale in vederea derulării proiectului, pentru care v-ați exprimat voința prin completarea și 

transmiterea formularului de înscriere, precum și prin transmiterea emailului către adresa noastră 

de email. 

- Atunci cand un operator de colectare imputernicit de noi ridica deseurile. În acest sens, ne 

întemeiem pe prevederile legale aplicabile care ne impun obligații de asigurare a trasabilității 

deșeurilor colectate. 

- Prin intermediul CCDG, atunci cand se evalueaza participarea in vederea jurizarii si acordarii 

premiilor. În acest sens, ne întemeiem pe interesul legitim de prelucrare a datelor personale in 

vederea derulării proiectului, pentru care v-ați exprimat voința prin completarea și transmiterea 

formularului de înscriere. De asemenea, în cazul în care ne trimiteți imagini sau alte date 
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suplimentare, care, conform Regulamentului, nu sunt obligatorii, ne întemeiem pe 

consimțământul dvs., colectat conform Anexei 4 la Regulament. 

- Atunci când vă premiază. În acest sens, ne întemeiem pe prevederile legale fiscale aplicabile care 

ne impun obligații de păstrare a dovezilor de premiere. 

Datele dvs. colectate prin formularul de înscriere sau prin intermediul emailului transmis catre 

logistica@ecotic.ro sau in orice alt mod nu fac obiectul unui unui proces decizional automatizat 

incluzând crearea de profiluri. 

In mod optional, profesorii coordonatori vor putea trasnmite fotografii cu acestia colectand deseuri. La 

momentul trasnmiterii acestor fotografii, acestia sunt obligati sa transmita si formularul de consimtamant 

pentru utilizarea acestor imagini (Anexa 4 la prezentul Regulament). Aceste fotografii vor fi utilizate in 

vederea promovarii proiectului pe website-urile www.ccdg.ro si www.ecotic.ro, pe paginile Facebook 

ale celor 2 organizatii, respectiv pagina ECOTIC si pagina Centrul Carpato-Danubian de Geo-Ecologie 

si in materiale de tip retrospectiva si newsletter.  

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal 

 

Este posibil să transmitem datele dvs. cu caracter personal colectate prin acest formular către către 

entități precum autorități publice competente, operatori autorizati pentru colectarea DEEE/DBA (pentru 

care oferim nota de informare la momentul preluarii deseurilor), agentii de comunicare cu care lucram 

in vederea derularii proiectului (agentia SYMBOL BUSINESS SOLUTIONS SRL , cu sediulin 

Bucuresti str. Plutasilor nr. 4, corp FATA, ap. 2, sector 1,  , telefon 0731367710 , email 

office@groupmedia.ro acționează ca împuternicit al nostru pentru a vă livra recipienții de colectare), 

furnizori de servicii – avocați, contabili consultanți etc. Datele dumnevoastra vor fi utilizate exclusiv in 

scopul derularii proiectului (contactare, transmitere recipienti, colectare deseuri in urma solicitarii 

dumnevoastra, acordare premii). In vederea primirii recipientilor de colectare, datele dumnevoastra 

personale vor fi transmise catre Symbol Business Solutions SRL inc alitate de imputernicit al ECOTIC 

și ECOTIC BAT.  

 

Datele dvs. nu sunt transferate către țări terțe sau organizații internaționale. 

 

Pentru ce perioadă prelucrăm datele dvs. colectate prin acest formular 

 

Datele dvs. legate de ridicarea de deșeuri, respectiv, premiere se păstreaza strict pentru o perioada de 6 

ani necesară conform OUG 196/2005 și Codului de procedura fiscala 

Vom pastra imaginile cu dumnevoastra, in baza acordului de consimtamant pe care ni-l veti trasnmite 

odata cu trasnmiterea imaginilor (Anexa 4 la Regulament), pe o perioada de 3 ani.   

Orice alte date personale vor fi șterse imediat după terminarea Campaniei. 

 

Ce drepturi aveți 

 

Vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa prelucrarea 

sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii 

automate. 

 

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrările prevăzute în Anexa 4, caz în care 

vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal respective. Aceasta poate avea drept 

consecință imposibilitatea de a mai evalua acele date în cadrul proiectului. Retragerea consimțământului 

nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment. 

 

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa ECOTIC și ECOTIC BAT la datele de contact 

menționate la de mai sus. 

 

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a 

formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(www.dataprotection.ro). 

http://www.ccdg.ro/
http://www.ecotic.ro/
http://www.dataprotection.ro/


 

Pentru mai multe detalii 

 

Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a subscrisei, 

afișată aici. 

 

 

  

https://www.ecotic.ro/politica-de-confidentialitate-si-de-prelucrare-datelor-cu-caracter-personal/


Anexa 3 – Nota informare CCDG 

 

INFORMARE 

Cine suntem 

 

Operatorul de date cu caracter personal este  Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG), 

organizaţie nonguvernamentală, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Lăutaru nr. 

8, ap. 56, Sector 1 
 

 Scopurile și temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal 

 

CCDG prelucrează datele dvs. oferite prin intermediului formularul de înscriere transmis catre CCDG 

in vederea mentinerii legaturii cu dumnevoastra pe proiect, raspunderii diverselor intrebari/solicitari pe 

care le puteti avea, anuntarii castigatorilor si invitarii acestora la evenimentul de premiere.  

 

În acest scop, ne întemeiem pe interesul legitim  de prelucrare a datelor personale in vederea derulării 

proiectului. 

 

Datele dvs. colectate prin formularul de înscriere nu fac obiectul unui unui proces decizional automatizat 

incluzând crearea de profiluri. 

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal 

 

Este posibil să transmitem datele dvs. cu caracter personal colectate prin acest formular către către 

entități precum autorități publice competente, operatori autorizati pentru colectarea DEEE/DBA, agentii 

cu care lucram in vederea derularii proiectului etc.. Datele dumnevoastra vor fi utilizate exclusiv in 

scopul derularii proiectului (contactare, transmitere  

 

Datele dvs. nu sunt transferate către țări terțe sau organizații internaționale. 

 

Pentru ce perioadă prelucrăm datele dvs. colectate prin acest formular 

 

Păstrăm datele dvs. strict pentru o perioada de 1 an necesară comunicării cu dumnevoastră pe tema 

proiectului.  

 

Ce drepturi aveți 

 

Vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa prelucrarea 

sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii 

automate. 

 

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. 

cu caracter personal. Aceasta poate avea drept consecință imposibilitatea de a mai participa la proiect 

Retragerea consimțământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment. 

 

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa societății noastre la datele de contact menționate 

la de mai sus. 

 

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a 

formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(www.dataprotection.ro). 

 

 

 

 



 

Anexa 4 

Declarație de consimțământ pentru utilizarea de imagini – profesori si alți adulți participanți 

 

Subsemnatul ................................................................................................., profesor la 

Scoala ....................................................................................., din ....................................................... 

Sunt de acord cu utilizarea de către  

Asociatia ECOTIC, cu sediul in Bucuresti, str Turturelelor, nr. 48, sector 3 si sediul de corespondenta in 

Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, Cod de inregistrare fiscala RO18870966, email al responsabilului 

pentru protecția datelor dpo@ecotic.ro  

ECOTIC BAT , cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr 86, Sector 4, CUI 27929841, inregistrata la ORC 

sub nr. J40/584/2011, email al responsabilului pentru protecția datelor dpo@ecotic.ro în calitate de 

Operatori (denumite in mod colectiv „ECOTIC”)  

Asociatia Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG), organizaţie nonguvernamentală, 

persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Lăutaru nr. 8, ap. 56, Sector 1 

in calitate de operatori asociati si independenți de date personale, a urmatoarelor date: imagini statice in 

care apar, pentru a realiza si a dovedi realizarea activitatilor din cadrul proiectului BeECO si desfasurat 

conform Regulamentului Oficial disponibil pe www.ecotic.ro si pe www.ccdg.ro  

Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC, ECOTIC BAT si CCDG a imaginilor pentru evaluarea 

activitatii de constientizare cu privire la protectia mediului si colectarea selectiva realizata de scoala, 

pentru promovarea proiectului pe paginile de Facebook ale organizatiilor, unde vor ramane timp de 3 

ani– Organizatia ECOTIC si Ecoterrianul si pagina CCDG (Facebook decizand cum pastreaza datele 

postate, in calitate de operator independent) și in cadrul materialelor de prezentare a activității 

Organizatorilor campaniei (de tip retrospectiva sau newsletter). Dupa expirarea perioadei de 3 ani, aceste 

postari vor fi arhivate, urmand a ramane in posesia ECOTIC  si a CCDG. 

Datele nu sunt folosite pentru niciun fel de ofertă ulterioara, iar ECOTIC, ECOTIC BAT si CCDG nu 

vor transfera datele colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație internațională din 

afara UE/SEE. Datele pot fi transmise catre parteneri contractuali ai ECOTIC si CCDG care au legatura 

cu derularea campaniei (de pilda, agentii de media si de organizare evenimente etc.). Nu aplicăm niciun 

proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, în prelucrarea datelor. Datele vor fi păstrate 

vreme de 3 ani după finalizarea proiectului. 

Dumneavoastră aveți dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal menționate 

mai sus, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul 

de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți, de asemenea, dreptul de a 

retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment, caz in care 

activitățile dovedite prin prelucrarea datelor respective, parte din Campanie, vor fi descalificate din 

Campanie. Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția 

datelor în cadrul ECOTIC la dpo@ecotic.ro sau CCDG la ccdgro@gmail.com. Aveți dreptul de a depune 

oplângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(www.dataprotection.ro). 

In cazul in care retragerea consimțământului intervine după terminarea Campaniei, vom înceta de îndată 

utilizarea publica/postarea datelor si vom șterge sau anonimiza datele, rămânând doar cele strict necesare 

pentru dovedirea derulării activității, conform interesului nostru legitim. 

Data 

Nume Prenume 

Localitate 

Semnatura 

 

http://www.ecotic.ro/
http://www.ccdg.ro/
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