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CAMPANIA 
„Intră în cercul solidarITății!” 

 
Campanie naţională de donare a echipamentelor IT reconditionate 

 
 

REGULAMENT de DESFASURARE A CAMPANIEI 
 

 
ART. 1 ORGANIZATORII SI PARTENERII, SCOPUL ȘI OBIECTUL  CAMPANIEI 

1. ASOCIATIA ECOTIC cu sediul in strada Turturelelor, nr. 48, parter, camera P8, Bucuresti, sector 3 si 

sediul de corespondenta in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, Romania, inregistrata in Registrul 

National al Asociatiilor tinut de Ministerul Justitiei sub nr. 2654/A/2006, C.I.F. RO18870966, avand contul IBAN 

nr. RO19 INGB 0001 0081 9889 8910 deschis la ING BANK, reprezentata prin Valentin Negoita, in calitate de 

Presedinte – denumita si ECOTIC. 

2.  GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. cu sediul în comuna Țintești, Ferma Frasinu, judetul Buzau, tel. 

0338/100 601, fax 0338/100 604, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J10/55/2007, cod unic 

de inregistrare fiscala RO 20571923, reprezentata legal de Marius Costache, in calitate de Director General, in 

calitate de operator economic autorizat pentru colectarea si valorificarea deseurilor de echipamente electrie 

si electronice (DEEE) 

Denumiti în continuare Organizatori, 
 

3. APDETIC (ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI DISTRIBUITORILOR DE ECHIPAMENTE DE TEHNOLOGIA 

INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR), cu sediul în Bucureşti, Sector 3, Str. Turturelelor, nr. 48, parter, camera 

P9, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei Sectorului 4, Bucureşti sub nr. 457/2003, 

inregistrata in Registrul National al Asociatiilor tinut de Ministerul Justitiei sub nr. 2824/A/2003, având Cod de 

Identificare Fiscală 15798238, reprezentată prin Valentin Negoiță, Președinte. 

4. Asociatia pentru Educatie Informala, persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ, cu sediul 

statutar in Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.59-61, Cladirea C6, Etaj IV, jud. Cluj, inscrisa in Registrul Special 

al Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 161/2013, Cod de Inregistrare Fiscala 32437691, Cont IBAN: RO40 BTRL 

RONC RT02 2936 6301, deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentata prin: Dl. Mihai Florin TALPOS, avand 

functia de Membru in Consiliul Director   

5. Asociatia „Ateliere fără Frontiere”, asociaţie cu scop non-lucrativ, cu sediul în Bucureşti, Şos. 

Olteniţei, nr. 105, sector 4, număr înregistrare fiscală CIF 23989280, număr înregistrare la Registrul Asociaţiilor 

şi Fundaţiilor 445/29.05.2008, cont bancar IBAN RO95BRDE426SV43635404260, deschis la BRD agenţia 

Iancului, Bucureşti, reprezentată legal de Damien Thierry, Director executiv 

Denumiti în continuare Parteneri 
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Desfășoară programul “Intră în cercul solidarITății!” (denumit în cele ce urmează ”Programul” sau 

”Campania”), conform prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toţi participanţii.  
 
 

Programul urmărește colectarea separată, de la participanti, denumiti in continuare 
„Participanti/Donatori” a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) de tipul: laptopuri, 
notebook-uri, monitoare si unitati centrale ( cu caracteristicile minime precizate in Anexa nr. 1 a prezentului 
Regulament) cu scopul de a fi reconditionate si ulterior donate catre scoli/centre de plasament/centre 
sociale/ONG-uri care nu beneficiaza de acest tip de echipamente, denumite in continuare „Beneficiari” ai 
Campaniei.  

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba prezentul Regulament, precum 
şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a 
participanţilor si a beneficiarilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia, prin 
publicarea pe site-ul www.ecotic.ro. 
  

Participarea la Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, automată şi neechivocă de către 
participanţi si de catre beneficiari a prezentului Regulament.  

 Pot participa in calitate de donatori in cadrul Campaniei “Intră în cercul solidarITății!” doar entitatile 
publice sau private. Se exclud de la participarea in cadrul Campaniei “Intră în cercul solidarITății!” urmatoarele 
tipuri de entitati: operatori autorizati pentru colectare deseuri, operatori autorizati de salubritate. 

 
Campania va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu 

înainte de a anunţa participanţii si beneficiarii, cel putin prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro. 
 
ART. 2 ARIA DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI 
2.1. Aria de desfăşurare a Campaniei este exclusiv pe teritoriul Romaniei si este exclusiv dedicata 

entitatilor publice sau private care au sediul sau unul sau mai multe puncte de  lucru pe teritoriul Romaniei, in 
calitate de „Participanti/Donatori”   

2.2. Programul se va desfăşura în perioada 5 iunie  – 1 noiembrie 2020, cu structura următoare: 
- 5 iunie 2020  - lansarea Campaniei;  
- 5 iunie – 10 octombrie 2020 - inscriere participanti si beneficiari. Inscrierea companiilor care doresc 

sa doneze echipamente IT se face online pe website-ul www.ecotic.ro  prin completarea  formularului  
https://www.ecotic.ro/formular-beneficiari-intra-in-cercul-solidaritatii/.  Entitatile care doresc sa beneficieze 
de echipamente IT vor complete formularul de la adresa https://www.ecotic.ro/formular-beneficiari-intra-in-
cercul-solidaritatii/  

- 10 iunie – 20 octombrie 2020 – colectare DEEE de la participanti, prin operatorii economici autorizati 
care colaboreaza cu Asociatia ECOTIC. 

- 12 iunie – 1 noiembrie 2020 – reconditionarea de catre Asociatia „Ateliere fara frontiere” a 
echipamentelor IT (DEEE)  colectate de  la participanti. 

-  1 noiembrie – 31.12.2020 – donarea echipamentelor reconditionate catre beneficiari: scoli/centre 
de plasament/centre sociale/ONG. 
 

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
3.1. Acest Program se adresează entitatilor publice sau private de pe teritoriul Romaniei, care doresc 

să predea Organizatorilor deșeuri de echipamente electrice . 
 La acestă Campanie poate participa orice entitate publică sau privată, care deține echipamentele DEEE 

mentionate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament și care solicită, prin inscrierea pe website-ul www.ecotic.ro, 
în cadrul perioadei de desfășurare, conform programului menționat la art. 2.2., să le fie ridicate respectivele 
echipamente conform prezentului Regulament. 

http://www.ecotic.ro/
http://www.ecotic.ro/
http://www.ecotic.ro/
https://www.ecotic.ro/formular-beneficiari-intra-in-cercul-solidaritatii/
https://www.ecotic.ro/formular-beneficiari-intra-in-cercul-solidaritatii/
https://www.ecotic.ro/formular-beneficiari-intra-in-cercul-solidaritatii/


3 
 

3.2. Entitatile care vor preda echipamente DEEE conform prezentului Regulament vor fi reprezentate 
in relatia cu Organizatorii (i) printr-o persoană din conducerea acestora sau (ii) printr-o persoană delegată de 
către conducere, special pentru înscrierea şi/sau participarea la această campanie. Indiferent de varianta aleasă 
de către  entitatea participantă, reprezentantul acesteia va fi denumit în continuare coordonator. 
Coordonatorul va servi drept unic punct de contact între Organizatorii Campaniei şi  entitatea participantă. 

 
 

ART 4. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI “INTRĂ ÎN CERCUL SOLIDARITĂȚII!” 
Pentru a participa la campania “Intră în cercul solidarITății!” participanţii parcurg următoarele etape 

detaliate mai jos: 
 

4.1. Lansarea campaniei 
Toate entitatile înscrise în Campanie, conform procedurii de inscriere detaliata la punctul 4.2 din 

prezentul regulament, vor fi informate despre detaliile de participare in Campanie. (Exemple de modalitate de 
informare: e-mail, telefonic, accesarea site-ului www.ecotic.ro de către persoanele interesate). 

Toate informațiile referitoare la Program se vor posta pe site-ul www.ecotic.ro. 
 

4.2. Entitati publice sau private solicită ridicarea DEEE  detinute 
Entitatile completeaza formularul de inscriere/ridicare de DEEE disponibil la acest link 

https://www.ecotic.ro/formular-inscriere-intra-in-cercul-solidaritatii/Ulterior completarii acestui formular 
acestea vor fi contactate, in maxim 48 de ore (telefonic/e-mail), pentru a se stabili data preluarii deseurilor de 
echipamente (DEEE). Entitatile participante sunt singurele responsabile cu privire la modul in care au ajuns in 
proprietatea DEEE-urilor si cu privire la calificarea lor ca deseuri, potrivit legii. 

Entitatile participante sunt singurele responsabile cu privire la stergerea/distrugerea tuturor datelor  
(inclusiv a datelor cu caracter confidential si/sau a datelor cu caracter personal) de pe suporturile de memorie 
existente in DEEE predate, apartinand categoriei echipamentelor informatice si de telecomunicatii. 

Odata predate catre operatorul autorizat colector, desemnat de ECOTIC, deseurile nu mai sunt in 
proprietatea participantului predator. 
 

4.3 Predare echipamente IT reconditionate catre scoli/centre de plasament/centre sociale/ONG 
Scolile/centrele de plasament/centrele sociale/ONG-urile doritoare sa beneficieze de echipamentele  

IT reconditionate in cadrul prezentei Campanii sunt invitate sa se inscrie pe https://www.ecotic.ro/formular-
beneficiari-intra-in-cercul-solidaritatii/  

Lista acestora va fi facuta publica pe website-ul www.ecotic.ro. 
In functie de numarul de entitati beneficiare inscrise, selectarea acestora se va face pe baza 

urmatoarelor criterii de catre un juriu format din reprezentantii entitatilor organizatoare si partenere ale 
proiectului:  

• Motivatia prin care se evidentiaza nevoia pentru aceste echipamente 

• Numarul de beneficiari care vor utiliza in mod direct echipamentele.  
Organizatorii nu pot sa isi asume si nu isi asuma obligatia ca toate deseurile de echipamente DEEE 

primite  sa fie reconditionate si donate, acest fapt depinzand de starea tehnica in care se afla. 
Pentru deseurile ce nu pot fi reconditionate se vor aplica operatiunile legale de tratare, reciclare, 

valorificare etc., după caz, cu respectarea legii, acestea urmand a fi considerate ca DEEE gestionate de Asociatia 
ECOTIC. 
 

ART.5 LITIGII 
5.1. Orice potențiale litigii apărute între Organizatori și participanții la Campanie vor fi soluționate pe 

cale amiabilă, tinandu-se cont de principiul enuntat in art. 9.2. din prezentul Regulament, care indeplineste 
functia de lege a partilor. Pentru asigurarea liberului acces la justitie, vor fi competente instanțele judecatoresti 
din București. 
 

http://www.ecotic.ro/
http://www.ecotic.ro/
https://www.ecotic.ro/formular-inscriere-intra-in-cercul-solidaritatii/
https://www.ecotic.ro/formular-beneficiari-intra-in-cercul-solidaritatii/
https://www.ecotic.ro/formular-beneficiari-intra-in-cercul-solidaritatii/
http://www.ecotic.ro/
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ART.6 DISPONIBILITATEA REGULAMENTULUI CAMPANIEI 
6.1. Prezentul Regulament este disponibil oricărui solicitant/participant si/sau beneficiar, în mod 

gratuit,  pe toată durata Campaniei pe site-ul www.ecotic.ro  
 

ART. 7  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

7.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentantilor Participantilor se face conform urmatoarelor 

principii: 

7.1.1. Prelucrare prin formularul de inscriere/ridicare DEEE disponibil la https://www.ecotic.ro/formular-

inscriere-intra-in-cercul-solidaritatii/ 

Operator de date: ASOCIATIA ECOTIC cu sediul in strada Turturelelor, nr. 48, parter, camera P8, Bucuresti, 

sector 3 si sediul de corespondenta in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, Romania. Adresa de email 

a responsabilului pentru protectia datelor: dpo@ecotic.ro. 

Date prelucrate: Nume, prenume, adresa de email si telefon 

Scopul si temeiul prelucrarii: Datele reprezentantilor sunt prelucrate pentru a se putea da curs solicitarii de 

ridicare de DEEE pentru Campanie, pe baza consimtamantului exprimat prin formularul de pe site. Datele  nu 

vor fi folosite pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioară 

Cui se transmit datele: datele sunt transmise catre operatori de colectare si transport DEEE, in vederea 

organizarii ridicarii DEEE. ECOTIC nu va transfera datele  cu caracter personal colectate în această Campanie 

către nicio altă țară sau organizație  internațională. 

Perioada de prelucrare:  5 ani 

Drepturile persoanelor vizate: dreptul de a solicita operatorului accesul la date, rectificarea sau ştergerea 

acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum şi a dreptul la portabilitatea 

datelor; dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate 

pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia (în acest caz, dacă entitatea participantă nu asigură 

un alt reprezentant pentru relația cu ECOTIC, participarea la Campanie devine imposibilă).  
Oricare din aceste drepturi pot fi exercitate contactând persoana responsabilă cu protecția datelor  din cadrul 
ECOTIC la adresa de e-mail: dpo@ecotic.ro. 
Datele colectate nu fac obiectul unei prelucrari de tip luare de decizii individuale in mod automatizat, inclusiv 

profilare. 

Persoanele vizate au și dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere. 

 

7.1.2. Prelucrare la ridicarea DEEE 

Operator de date: ASOCIATIA ECOTIC cu sediul in strada Turturelelor, nr. 48, parter, camera P8, Bucuresti, 

sector 3 si sediul de corespondenta in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, Romania. Adresa de email 

a responsabilului pentru protectia datelor: dpo@ecotic.ro. 

Date prelucrate:  Nume, prenume, adresa, adresa de email, telefon si semnaturaScopul si temeiul prelucrarii: 

Datele reprezentantilor sunt prelucrate pentru a se putea realiza colectarea de DEEE pentru Campanie, pe baza 

consimtamantului exprimat prin formularul de pe site si prin procesul verbal de predare primire incheiat la fata 

locului, și/sau după caz, a interesului legitim al operatorului de a putea contacta Participantul pentru a aduce 

la îndeplinire Regulamentul. Datele care sunt legate de colectare vor fi prelucrate și pentru ținerea evidenței 

operațiunilor de colectare, conform legislației în vigoare. Datele  nu vor fi folosite pentru niciun fel de ofertă 

sau campanie ulterioară 

Cui se transmit datele: datele sunt transmise catre operatori de colectare si transport DEEE, in vederea 

organizarii ridicarii DEEE. ECOTIC nu va transfera datele  cu caracter personal colectate în această Campanie 

către nicio altă țară sau organizație  internațională. 

Perioada de prelucrare: 5 saptamani 

Drepturile persoanelor vizate: dreptul de a solicita operatorului accesul la date, rectificarea sau ştergerea 

acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum şi a dreptul la portabilitatea 

datelor; dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate 

http://www.ecotic.ro/
https://www.ecotic.ro/formular-inscriere-intra-in-cercul-solidaritatii/
https://www.ecotic.ro/formular-inscriere-intra-in-cercul-solidaritatii/
mailto:dpo@ecotic.ro
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pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia (în acest caz, dacă entitatea participantă nu asigură 

un alt reprezentant pentru relația cu ECOTIC, participarea la Campanie devine imposibilă).  
Oricare din aceste drepturi pot fi exercitate contactând persoana responsabilă cu protecția datelor  din cadrul 
ECOTIC la adresa de e-mail: dpo@ecotic.ro. 
Datele colectate nu fac obiectul unei prelucrari de tip luare de decizii individuale in mod automatizat, inclusiv 

profilare. 

Persoanele vizate au și dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere. 

 

7.1.3 Completarea si transmiterea formularului de inscriere/ridicare de DEEE disponibil la 

https://www.ecotic.ro/formular-inscriere-intra-in-cercul-solidaritatii/ echivaleaza cu cunoasterea si 

acceptarea prezentului Regulament.  

 

7.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentantilor Beneficiarilor se face conform urmatoarelor 

principii: 

7.2.1. Prelucrare prin formularul de inscriere ca beneficiar disponibil la https://www.ecotic.ro/formular-

beneficiari-intra-in-cercul-solidaritatii/ . 

Operator de date: ASOCIATIA ECOTIC cu sediul in strada Turturelelor, nr. 48, parter, camera P8, Bucuresti, 

sector 3 si sediul de corespondenta in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, Romania. Adresa de email 

a responsabilului pentru protectia datelor: dpo@ecotic.ro. 

Date prelucrate:nume, prenume, adresa de email 

Scopul si temeiul prelucrarii: Datele reprezentantilor sunt prelucrate pentru a se putea da curs solicitarii de 

inscriere in Campanie, in vederea beneficierii de echipamente reconditionate pentru entitatea beneficiara 

reprezentata, pe baza consimtamantului exprimat prin formularul de pe site. Datele  nu vor fi folosite pentru 

niciun fel de ofertă sau campanie ulterioară 

Cui se transmit datele: …. . ECOTIC nu va transfera datele  cu caracter personal colectate în această Campanie 

către nicio altă țară sau organizație  internațională. 

Perioada de prelucrare: 5 ani 

Drepturile persoanelor vizate: dreptul de a solicita operatorului accesul la date, rectificarea sau ştergerea 

acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum şi a dreptul la portabilitatea 

datelor; dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate 

pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia (în acest caz, dacă entitatea participantă nu asigură 

un alt reprezentant pentru relația cu ECOTIC, participarea la Campanie devine imposibilă).  
Oricare din aceste drepturi pot fi exercitate contactând persoana responsabilă cu protecția datelor  din cadrul 
ECOTIC la adresa de e-mail: dpo@ecotic.ro. 
Datele colectate nu fac obiectul unei prelucrari de tip luare de decizii individuale in mod automatizat, inclusiv 

profilare. 

Persoanele vizate au și dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere. 

 

7.2.2. Prelucrare la predarea echipamentelor reconditionate  

Operator de date: ASOCIATIA ECOTIC cu sediul in strada Turturelelor, nr. 48, parter, camera P8, Bucuresti, 

sector 3 si sediul de corespondenta in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, Romania. Adresa de email 

a responsabilului pentru protectia datelor: dpo@ecotic.ro. 

Date prelucrate: nume, prenume, email, semnatura 

Scopul si temeiul prelucrarii: Datele reprezentantilor sunt prelucrate pentru a se putea realiza predarea 

echipamentelor recondiționate, pe baza consimtamantului exprimat odată cu completarea borderoului de 

predare-primire a echipamentelor reconditionate, exclusiv pentru scopul derulării Campaniei și al identificării 

câștigătorilor din cadrul Campaniei.. Datele care sunt legate de dovada refolosirii vor fi prelucrate și pentru 

ținerea evidenței operațiunilor de gestionare a deșeurilor, conform legislației în vigoare. Datele  nu vor fi 

folosite pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioară 

mailto:dpo@ecotic.ro
https://www.ecotic.ro/formular-inscriere-intra-in-cercul-solidaritatii/
https://www.ecotic.ro/formular-beneficiari-intra-in-cercul-solidaritatii/
https://www.ecotic.ro/formular-beneficiari-intra-in-cercul-solidaritatii/
mailto:dpo@ecotic.ro
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Cui se transmit datele: datele sunt transmise catre Asociația Ateliere Fără Frontiere, în calitate de împuternicit 

de ECOTIC pentru prelucrare de date, entitatea care recondiționează si ulterior preda direct sau prin curier 

echipamentele reconditionate alocate. ECOTIC nu va transfera datele  cu caracter personal colectate în această 

Campanie către nicio altă țară sau organizație  internațională. 

Perioada de prelucrare:  5 ani 

Drepturile persoanelor vizate: dreptul de a solicita operatorului accesul la date, rectificarea sau ştergerea 

acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum şi a dreptul la portabilitatea 

datelor; dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate 

pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia (în acest caz, dacă entitatea beneficiară nu asigură 

un alt reprezentant pentru relația cu ECOTIC, participarea la Campanie devine imposibilă).  
Oricare din aceste drepturi pot fi exercitate contactând persoana responsabilă cu protecția datelor  din cadrul 
ECOTIC la adresa de e-mail: dpo@ecotic.ro. 
Datele colectate nu fac obiectul unei prelucrari de tip luare de decizii individuale in mod automatizat, inclusiv 

profilare. 

Persoanele vizate au și dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere. 

 

7.2.3. Prelucrare de imagini pentru dovedirea și informarea cu privire la predarea echipamentelor 

reconditionate  

Operator de date: ASOCIATIA ECOTIC cu sediul in strada Turturelelor, nr. 48, parter, camera P8, Bucuresti, 

sector 3 si sediul de corespondenta in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, Romania. Adresa de email 

a responsabilului pentru protectia datelor: dpo@ecotic.ro. 

Date prelucrate: imagini cu reprezentanți ai entităților beneficiare. 

Scopul si temeiul prelucrarii: ECOTIC poate folosi poze in care apar persoanele de contact (coordonatorii) ale 

scolilor/ centrelor de plasament/ ONG-urilor sau utilizatori finali (de exemplu, copii) in urmatoarele scopuri: ca 

dovada ca s-au predat echipamentele reconditionate, pentru promovarea rezultatelor Campaniei pe site-ul 

ECOTIC sau pagina de Facebook a ECOTIC, pentru a fi incluse in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip 

retrospectiva, newsletter etc.). Temeiul prelucrării este consimțământul persoanelor majore (obținut de 

entitatea beneficiară prin utilizarea formularului din Anexa nr. 2 și transmis către ECOTIC), respectiv, 

consimțământul reprezentantului legal al persoanelor minore (obținut de entitatea beneficiară prin utilizarea 

formularului din Anexa nr. 3 și transmis către ECOTIC). 

Cui se transmit datele: datele pot fi postate pe site, pe Facebook sau alte pagini de Social Media și pot fi 

transmise unor împuterniciți – agenți care să prelucreze și să creeze și să posteze materiale care include aceste 

imagini. ECOTIC nu va transfera datele  cu caracter personal colectate în această Campanie către nicio altă țară 

sau organizație  internațională. 

Perioada de prelucrare: ..5 ani 

Drepturile persoanelor vizate: dreptul de a solicita operatorului accesul la date, rectificarea sau ştergerea 

acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum şi a dreptul la portabilitatea 

datelor; dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate 

pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.  
Oricare din aceste drepturi pot fi exercitate contactând persoana responsabilă cu protecția datelor  din cadrul 
ECOTIC la adresa de e-mail: dpo@ecotic.ro. 
Datele colectate nu fac obiectul unei prelucrari de tip luare de decizii individuale in mod automatizat, inclusiv 

profilare. 

Persoanele vizate au și dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere. 

 

7.2.4 Completarea si transmiterea formularului de inscriere/ridicare de DEEE disponibil la 

https://www.ecotic.ro/formular-inscriere-intra-in-cercul-solidaritatii/ echivaleaza cu cunoasterea si 

acceptarea prezentului Regulament.  

 

mailto:dpo@ecotic.ro
mailto:dpo@ecotic.ro
https://www.ecotic.ro/formular-inscriere-intra-in-cercul-solidaritatii/
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ART. 8  FORTA MAJORA 

8.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, din motive independente de vointa lor, si a carui 

aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul. 

8.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului 

si continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru 

perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca Organizatorii invoca forta majora sunt 

obligati sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la 

aparitia cazului de forta majora, cel putin prin publicare pe site-ul www.ecotic.ro. 
 
ART. 9 DIVERSE 
9.1. Prin înscrierea la Campanie, participanții si beneficiarii sunt de acord cu toate prevederile 

prezentului Regulament.  
9.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei cereri sau cu privire la orice aspect referitor 

la derularea Campaniei, decizia Organizatorilor nu trebuie sa fie justificata fata de participant, iar participantii 
si beneficiarii isi asuma aceasta prevedere prin participarea la Campanie. 

9.3. Organizatorii sunt indreptaţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative care ar putea afecta 
imaginea sau costurile acestei Campanii.  

9.4. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si beneficiarii sunt de acord să se conformeze 
și să respecte toate prevederile prezentului Regulament. 

9.5. Participarea in Campania “Intră în cercul solidarITății!” implică cunoașterea și acceptarea integrală 
și neechivoca a prezentului Regulament. 
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Anexa nr. 1 

la Regulamentul Campaniei „Intră în cercul solidarITății!” 
 

 

In cadrul acestei Campanii se vor putea primi spre reconditionare si donare urmatoarele echipamente 

DEEE: 

1. Monitoare LCD; 

2. Laptopuri/Notebook-uri; 

3. Unitati centrale. 

 

Specificatiile minime pentru unitatile centrale si laptop-urile donate sunt urmatoarele: 

- Procesor minim Dual Core la 1.8 GHz  
- Memorie Ram: 2 Gb  
- HDD: minim 80 Gb 

 

Pentru toate cele 3 tipuri de echipamente sunt necesare cablurile de alimentare aferente. 
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Anexa nr. 2 

la Regulamentul Campaniei „Intră în cercul solidarITății!” 
 
 

Declarație de consimțământ pentru utilizarea de imagini 

pentru persoanele fizice, reprezentante ale entitatilor beneficiare ale Campaniei 

 

Subsemnatul ............................., telefon nr. ....................., in calitate de reprezentat al entitatii 

beneficiare .................................,  sunt de acord cu utilizarea de către Asociatia ECOTIC, în calitate de Operator, 

cu sediul in strada Turturelelor, nr. 48, parter, camera P8, Bucuresti, sector 3 si sediul de corespondenta in 

Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, sector 4, Romania. Adresa de email a responsabilului pentru protectia 

datelor: dpo@ecotic.ro, a imaginilor care ma includ pentru derularea Campaniei  „Intră în cercul solidarITății!”, 

în perioada 5 iunie – 01 noiembrie 2020 pentru a face  dovada ca s-au predat echipamentele reconditionate, 

pentru promovarea rezultatelor Campaniei pe site-ul ECOTIC sau pagina de Facebook a ECOTIC, pentru a fi 

incluse in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva, newsletter etc.).   

Aceste date pot fi postate pe site, pe Facebook sau alte pagini de Social Media și pot fi transmise unor 

împuterniciți – agenți care să prelucreze, să creeze și să posteze materiale care includ aceste imagini. ECOTIC 

nu va transfera datele  cu caracter personal colectate în această Campanie către nicio altă țară sau organizație  

internațională.Am citit și am înțeles condițiile în care sunt prelucrate datele mele cu caracter personal, în 

Regulamentul oficial al campaniei „Intră în cercul solidarITății!, in perioada 5 iunie –  01 noiembrie 2020. Am 

fost informat că aceste informații se găsesc și pe https://www.ecotic.ro/category/proiecte/  

Știu ca am dreptul de a solicita operatorului accesul la date, rectificarea sau ştergerea acestora sau 

restricţionarea prelucrării, dreptul de a ma opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; 

dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimţământului înainte de retragerea acestuia. Dacă retragerea consimțământului se produce înainte de 

selectarea câștigătorilor, înțeleg că este posibil ca acest lucru să împiedice entitatea pe care o reprezint să 

participe și/sau să primeasca echipamente IT în cadrul Campaniei, dacă nu asigură o persoană de înlocuire. 

Oricare din aceste drepturi pot fi exercitate contactând persoana responsabilă cu protecția datelor  din cadrul 
ECOTIC la adresa de e-mail: dpo@ecotic.ro 
Datele colectate nu fac obiectul unei prelucrari de tip luare de decizii individuale in mod automatizat, inclusiv 

profilare. 

Stiu ca am  dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere. 
 

Data : 

Nume Prenume: 

Semnatura 

 

 

 

 

 

https://www.ecotic.ro/category/proiecte/
mailto:dpo@ecotic.ro
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Anexa nr. 3 

la Regulamentul Campaniei „Intră în cercul solidarITății!” 
 
 

Declarație de consimțământ pentru utilizarea de imagini a minorilor 

 

Subsemnatul, ....................................................................., părinte/ tutore legal al 

...................................................................., elev în cadrul Școlii nr. .............................din ..................., sunt de 

acord cu utilizarea de către ECOTIC, în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul in strada 

Turturelelor, nr. 48, parter, camera P8, Bucuresti, sector 3 si sediul de corespondenta in Bucuresti, Splaiul Unirii, 

nr. 86, et. 4, sector 4, Romania. Adresa de email a responsabilului pentru protectia datelor: dpo@ecotic.ro, a 

imaginii elevului ..................................................................... pentru derularea Campaniei „Intră în cercul 

solidarITății!” , în perioada 5 iunie –  01 noiembrie 2020. pentru a face  dovada ca s-au predat echipamentele 

reconditionate, pentru promovarea rezultatelor Campaniei pe site-ul ECOTIC sau pagina de Facebook a ECOTIC, 

pentru a fi incluse in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva, newsletter etc.).   

Aceste date pot fi postate pe site, pe Facebook sau alte pagini de Social Media și pot fi transmise unor 

împuterniciți – agenți care să prelucreze, să creeze și să posteze materiale care includ aceste imagini. ECOTIC 

nu va transfera datele  cu caracter personal colectate în această Campanie către nicio altă țară sau organizație  

internațională.Am citit și am înțeles condițiile în care sunt prelucrate datele mele cu caracter personal, în 

Regulamentul oficial al campaniei „Intră în cercul solidarITății!, in perioada 5 iunie –  01 noiembrie 2020. Am 

fost informat că aceste informații se găsesc și pe https://www.ecotic.ro/category/proiecte/  

Știu ca am dreptul de a solicita operatorului accesul la date, rectificarea sau ştergerea acestora sau 

restricţionarea prelucrării, dreptul de a ma opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; 

dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimţământului înainte de retragerea acestuia.  

Oricare din aceste drepturi pot fi exercitate contactând persoana responsabilă cu protecția datelor  din cadrul 
ECOTIC la adresa de e-mail: dpo@ecotic.ro 
Datele colectate nu fac obiectul unei prelucrari de tip luare de decizii individuale in mod automatizat, inclusiv 

profilare. 

Stiu ca am  dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere. 
 

Data : 

Nume Prenume: 

Semnatura 

 

mailto:dpo@ecotic.ro
https://www.ecotic.ro/category/proiecte/
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