TERMENELE ȘI CONDIȚIILE PENTRU CONCURSUL ȘCOLAR EUROPEAN AL VIDEOCLIPURILOR
„Film4Energy” Challenge

1. Termene și condiții
1.1. Reguli de concurs
Pentru informații privind scopul competiției, criteriile de eligibilitate, termenul, evaluarea
propunerilor și alte informații, a se consulta regulamentul de concurs.

1.2. Drepturi de autor
Toate înregistrările trebuie să fie lucrări originale, iar participanții ar trebui să fie titularii unici sau
cesionarii drepturilor de autor. Participanții ar trebui să păstreze fișierele digitale originale ale
înregistrărilor lor, deoarece li se poate cere să prezinte dovezile dreptului de proprietate asupra
acestora. Candidaților la concurs li se poate solicita să furnizeze informații suplimentare, inclusiv, dar
fără a se limita la consimțământul oricărei persoane care apare în materialul video și dovada dreptului
de proprietate asupra materialului depus (dacă este cazul).

1.3. Acceptarea termenelor și condițiilor
Prin participarea la concurs, sunteți de acord cu respectarea acestor condiții și reguli de concurs și
confirmați că îndepliniți criteriile de eligibilitate. Nerespectarea acestor termene și condiții poate
conduce la descalificare. Acest concurs și prezentele reguli sunt guvernate de legislația belgiană și sunt
de competența instanțelor din Bruxelles, întrucât sediul legal al Comisiei Europene se află la Bruxelles,
Belgia.

1.4. Răspundere
Organizatorii nu răspund în niciun caz pentru accidentele, cheltuielile, prejudiciile directe sau indirecte
care ar putea să apară ca urmare a participării la acest concurs. Organizatorii nu răspund în niciun caz
pentru anularea, amânarea sau modificarea concursului din cauza unor împrejurări neprevăzute.
Datele menționate se pot modifica din motive organizatorice sau din cauza unor împrejurări
neprevăzute.
Organizatorii nu răspund în niciun caz pentru întârzieri, schimbări, perturbări, anulări, devieri sau
substituiri, pentru indisponibilitatea premiului/premiilor ca efect al sărbătorilor legale locale sau al
altor condiții care afectează disponibilitatea premiului/premiilor. Promotorul nu răspunde în cazurile
de neîndeplinire a obligațiilor sale ca urmare a unei pandemii, a unui dezastru natural, a unei hotărâri
sau reglementări guvernamentale sau a oricărei alte cauze independente de voința sa.
Organizatorii își rezervă dreptul, fără nicio răspundere, de a modifica sau de a întrerupe în orice
moment, temporar sau permanent, acest concurs, cu sau fără notificarea prealabilă a participanților.

1.5. Declarații
Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord cu următoarele afirmații:
Declar că:





dețin permisiunea din partea directorului școlii pentru a partaja imaginile transmise;
videoclipul transmis este al meu/al școlii mele;
autorizez Comisia Europeană să difuzeze videoclipul prin intermediul canalelor online și
offline, inclusiv, dar fără a se limita la platforme de comunicare socială, site-uri web, motoare
de căutare, activități de relații publice, promovare în spațiile exterioare, evenimente;
confer Comisiei Europene drepturile neexclusive de adaptare și reproducere a videoclipului;
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sunt de acord să fiu contactat de Comisia Europeană pentru a-mi solicita, dacă este cazul,
permisiunea de a folosi videoclipul în alt scop sau pentru alt proiect.

1.6. Publicitate
Participanții și câștigătorii sunt de acord că li se poate solicita să participe la activități publicitare sau
la alte activități promoționale fără a mai consimți la aceasta și fără altă plată, conform celor stabilite
ulterior de organizator. O astfel de publicitate poate include numele, imaginile și contribuțiile lor din
concurs.
Participantul conferă organizatorului toate drepturile necesare pentru distribuirea și afișarea publică
a oricărui text, imagine sau alte drepturi de proprietate intelectuală transmise, care pot rezulta din
participarea la prezentul concurs, premiile sau publicitatea aferentă și acordă organizatorului dreptul
permanent, exclusiv, scutit de redevențe și nelimitat de a utiliza, edita, copia, reproduce, distribui,
traduce, prezenta public și publica orice astfel de drepturi de proprietate intelectuală, în orice scop,
sub orice formă sau pe orice suport, fie pe acest site internet, fie în altă parte, pentru activități
promoționale sau evenimente organizate de către organizatori la nivel local sau mondial.

1.7. Organizatorii
Concursul este organizat de Direcția Generală Energie a Comisiei Europene (DG ENER).

2. Declarație de confidențialitate pentru activitățile de sensibilizare
organizate de Comisia Europeană
PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL Prezenta declarație de
confidențialitate furnizează informații referitoare la prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră
cu caracter personal.
Operațiunea de prelucrare: concursul școlar de videoclipuri „Film4Energy” Challenge
Operator de date: Comisia Europeană, Direcția Generală Energie/Unitatea A.2 pentru comunicare și
sensibilizare
Numărul de evidență al operațiunii de prelucrare: [DG ENER/Unitatea A.2 pentru comunicare și
sensibilizare / DPR-EC-07606.1

2.1. Introducere
Comisia Europeană se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte dreptul
la viață privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului
(UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile
Uniunii și privind libera circulație a acestor date.
Prezenta declarație de confidențialitate explică motivul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter
personal în contextul concursului școlar al videoclipurilor „Film4Energy” Challenge. În cadrul acesteia
se explică modul în care colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter
personal furnizate, modul în care sunt utilizate aceste informații și drepturile pe care le aveți în
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legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, în declarație sunt indicate
datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru exercitarea
drepturilor dumneavoastră, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru
Protecția Datelor.
Mai jos sunt prezentate informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare în cadrul concursului
școlar de videoclipuri „Film4Energy” Challenge, realizată de Direcția Generală Energie / Unitatea A.2
pentru comunicare și sensibilizare a Comisiei Europene.

2.2. De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Scopul operațiunii de prelucrare: Unitatea ENER A.2 colectează și prelucrează datele dumneavoastră
cu caracter personal pentru a vă oferi informații despre concursul școlar de videoclipuri „Film4Energy
Challenge” (înaintea, în timpul și după concurs) și pentru a vă prelucra candidatura de participare la
evenimentul respectiv. Datele colectate vor contribui la punerea în aplicare a concursului. În scopul
acestui concurs, pe site-ul https://ec.europa.eu/energy/home_en se vor elabora un formular de
înscriere și un formular de contact. Operatorul de date colectează datele cu caracter personal prin
intermediul site-ului web și al unui instrument informatic specific, „EUSurvey”.
În scopul preselecției, o listă cu videoclipurile transmise și cu datele furnizate va fi extrasă de pe site
și salvată temporar pe o pagină web specială, stocată pe serverele Comisiei Europene.
Va fi creată o listă restrânsă a videoclipurilor, pentru finalizarea procesului de evaluare. Această listă
va fi trimisă prin e-mail membrilor comisiei de jurizare a concursului. Juriul va fi format din funcționari
care lucrează pentru Comisia Europeană, un reprezentant al unei organizații de tineret și un
reprezentant al unei organizații a cadrelor didactice.
Cele mai bune videoclipuri preselecționate ale participanților, editate pentru concurs, vor fi luate și
publicate în contextul concursului pe conturile oficiale din rețeaua de socializare ale CE, cum ar fi
Facebook, YouTube, Instagram și Twitter, pe site-ul Europa și în biblioteca audiovizuală a Comisiei.
În scopuri de comunicare și promovare extinse, cele mai bune cinci videoclipuri pot fi partajate și
folosite de anumiți jurnaliști, agenții naționale și alte organisme ale UE sau pentru activități
promoționale, cum ar fi expoziții sau publicații (de exemplu, articole, bloguri).
Școala câștigătoare a concursului va beneficia de o formare de 1 zi privind utilizarea și consumul de
energie durabilă, organizată de organizația ERYICA cu sprijinul Comisiei Europene și al furnizorului
extern ECORYS EUROP. Este posibil ca sesiunea de formare să fie înregistrată sau să se facă fotografii
în scopuri promoționale.
Pentru o parte din operațiunea de prelucrare din cadrul concursului va fi necesar consimțământul
părinților/reprezentanților legali ai elevilor pentru participarea acestora la concurs, precum și
permisiunea ca aceștia să poată apărea în videoclipuri. Consimțământul și permisiunea pentru
realizarea videoclipurilor și înregistrările audio-video din ziua de formare organizată la școala
câștigătoare vor fi obținute de către fiecare școală în parte.
Datele cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat, nici pentru
crearea de profiluri în scopuri de marketing direct.
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2.3. Care sunt temeiurile legale ale prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter
personal?
Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de organizarea, gestionarea,
monitorizarea și promovarea concursului (inclusiv fotografii, videoclipuri transmise pentru concurs,
înregistrări audio-video din ziua de formare la școala câștigătoare) sunt necesare pentru administrarea
și funcționarea Comisiei, în conformitate cu mandatul conferit prin tratate. Aceste dispoziții sunt, în
special, articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 15 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.
În consecință, aceste operațiuni de prelucrare sunt legale în temeiul articolul 5 alineatul (1) litera (a)
din Regulamentul (UE) 2018/1725 (prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care
servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită
instituția sau organul Uniunii) și al articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725
(persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru
unul sau mai multe scopuri specifice). În special, prelucrarea este necesară pentru a sensibiliza toți
cetățenii Uniunii cu privire la beneficiile creșterii eficienței energetice și pentru a le furniza informații
precise referitoare la modalitățile prin care aceasta poate fi realizată [considerentul (26) din Directiva
(UE) 2018/2002, Directiva privind eficiența energetică].
Consimțământul dumneavoastră este necesar pentru:
1. Participarea copiilor la concurs (înregistrarea, gestionarea concursului, preselecția,
partajarea celor mai bune videoclipuri cu contractantul extern pentru continuarea
pregătirii ceremoniei de premiere).
2. Filmarea și/sau fotografierea copiilor în cadrul concursului.
3. Promovarea concursului și a celor mai bune cinci videoclipuri prin intermediul canalelor
Comisiei (de exemplu: site-ul Europa, conturile de YouTube, Facebook, Twitter și
Instagram ale Comisiei).
4. Promovarea concursului și a celor mai bune cinci videoclipuri prin intermediul canalelor
externe (de exemplu: anumiți jurnaliști, agenții naționale și alte organisme ale UE sau
pentru activități promoționale precum expoziții sau în scopul publicării, de exemplu,
articole, bloguri).
Dacă selectați opțiunea, vă dați consimțământul explicit în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (d)
din Regulamentul (UE) 2018/1725 pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în
scopurile specifice respective. Puteți să vă exprimați consimțământul prin intermediul unei acțiuni
pozitive clare, respectiv prin bifarea unei/unor căsuțe din formularul de înregistrare online.
Consimțământul dumneavoastră pentru aceste servicii poate fi revocat în orice moment:
-

pentru revocarea consimțământului dat în scopul de a beneficia de alte servicii, vă rugăm să
contactați operatorul concursului la ENER-A2@ec.europa.eu.

2.4. Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm ulterior?
Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, operatorul de date colectează următoarele
categorii de date cu caracter personal:
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numele, prenumele și vârsta copilului, precum și denumirea școlii acestuia;
datele de contact ale reprezentantului (reprezentanților) școlii (profesorilor), inclusiv funcția
acestora, numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, țara de depunere a
candidaturii, limba de depunere a candidaturii;
videoclipurile realizate pentru concurs, precum și fotografiile și înregistrările audio-video
realizate în timpul concursului și al ceremoniilor de decernare a premiilor, care urmează să fie
publicate pe site-ul internet al concursului și pe site-ul internet al celorlalte părți, cu
consimțământul părinților sau al tutorilor legali ai persoanelor vizate;
numele și prenumele, adresa părinților sau a tutorilor, astfel cum apar în formularul privind
consimțământul dat pentru minori.

2.5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Operatorul de date păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară pentru
atingerea scopului colectării sau al prelucrării ulterioare.
Pentru fiecare dintre categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, vă transmitem
mai jos detaliile de păstrare și trimiterea la înregistrarea relevantă a prelucrării:




Toate datele cu caracter personal referitoare la organizarea și gestionarea concursului
(inclusiv informațiile furnizate în timpul înscrierii, înainte, în timpul sau după concurs și
decernarea premiului) vor fi șterse după un an de la ultima acțiune în legătură cu concursul.
Videoclipurile realizate de participanți pentru concurs vor fi păstrate pe durata necesară
pentru stingerea scopului colectării. Mai multe informații privind utilizarea platformelor de
comunicare socială de către Comisia Europeană pot fi găsite în referința DPR-EC-00073.1.
Datele cu caracter personal pot fi arhivate. Pentru mai multe detalii privind arhivele istorice
ale Comisiei Europene, vă rugăm să consultați referința DPR-EC-00837.

2.6. Cum sunt protejate și păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?
Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, seturi de
date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene. Toate operațiunile de prelucrare se
desfășoară în temeiul Deciziei (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind
securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.
Contractanții Comisiei au obligația de a respecta atât o clauză contractuală specifică pentru orice
operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră în numele Comisiei, cât și obligațiile de
confidențialitate care decurg din Regulamentul general privind protecția datelor în statele membre
ale UE [„RGPD”, Regulamentul (UE) 2016/679].
Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și
organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate menite să garanteze securitatea online, să
evite riscul pierderii datelor, al modificării datelor sau al accesului neautorizat, ținând seama de riscul
pe care îl prezintă prelucrarea datelor și natura datelor cu caracter personal prelucrate. Măsurile
organizatorice includ acordarea accesului la datele cu caracter personal doar persoanelor autorizate
care au un interes legitim să le cunoască în contextul acestei operațiuni de prelucrare.

2.7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt
dezvăluite?
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Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este acordat personalului Comisiei responsabil
să efectueze această operațiune de prelucrare și altor membri autorizați ai personalului Comisiei, în
conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul menționat trebuie să respecte
dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.
Personalul Comisiei Europene va primi videoclipurile, consimțământul pentru participare și
formularul și autorizare pentru înregistrările audio-vizuale.
Videoclipurile colectate vor fi partajate cu juriul (funcționari ai Comisiei Europene, un reprezentant
al unei organizații de tineret și un reprezentant al unei organizații a profesorilor) și, în etapele
ulterioare ale concursului, cu contractantul extern care organizează ceremonia de decernare a
premiilor.
Dacă este necesar, putem, de asemenea, să comunicăm informațiile dumneavoastră furnizorilor de
servicii în scopul organizării concursului:
ECORYS EUROP [EEIG-GEIE], cu sediul la Bruxelles (Rue Belliard 12, B-1040) și în scopul organizării
sesiunii de formare cu titlul de premiu organizată la școala câștigătoare:
ERYICA, cu sediul în Luxemburg (87, Route de Thionville L-211)
În scopuri de comunicare și promovare, cele mai bune cinci videoclipuri vor fi publicate pe site-ul
internet al concursului și pot fi partajate și utilizate de anumiți jurnaliști, agenții naționale și alte
organisme ale UE pentru alte activități promoționale, cum ar fi expoziții sau publicații (de exemplu,
articole, bloguri).
Furnizorii de servicii selectați în scopuri organizaționale (cum ar fi consultanții în materie de
comunicare) au obligația contractuală de a prelucra date cu caracter personal în numele și în
conformitate cu instrucțiunile operatorului de date, de a păstra confidențialitatea oricăror date pe
care le prelucrează și de a le proteja împotriva accesului, utilizării și păstrării neautorizate.

2.7.1. Cookie-uri
Cookie-urile sunt mici fișiere text stocate pe dispozitivul unui utilizator (de exemplu, un calculator, o
tabletă sau un telefon) de pe un site web. Cookie-urile sunt utilizate pentru funcționarea tehnică a
unui site web (cookie-uri funcționale) sau pentru colectarea de date statistice (cookie-uri de analiză).
Înregistrarea la concurs se face pe un site web al Comisiei. Cookie-urile utilizate în acest scop de
Comisie, stocate pe dispozitivul persoanei care se înregistrează, fac obiectul politicii privind cookieurile a Comisiei, disponibilă aici: https://ec.europa.eu/info/cookies_en. Activarea acestor cookie-uri
nu este strict necesară pentru funcționarea site-ului web, dar vă poate îmbunătăți experiența de
navigare. Persoanele vizate pot șterge sau bloca aceste cookie-uri.
Când vizitați site-ul concursului și când vă înscrieți, vom păstra istoricul vizitei dumneavoastră timp
de maximum șase luni. Aceste informații vor fi apoi șterse. Operațiunile de colectare, agregare și
anonimizare sunt efectuate în centrul de date al Comisiei Europene, cu utilizarea măsurilor de
securitate adecvate.
Cookie-urile sunt stocate de Europa Analytics, un serviciu corporatist care măsoară eficacitatea și
eficiența site-urilor web ale Comisiei Europene de pe portalul EUROPA. Mai multe informații sunt
disponibile în referința de înregistrare a operațiunii de prelucrare DPR-EC-00685 (Europa Analytics).
6

Activarea acestor cookie-uri nu este strict necesară pentru funcționarea site-ului web, dar vă poate
îmbunătăți experiența de navigare. Puteți șterge sau bloca aceste cookie-uri, însă dacă o faceți,
unele caracteristici ale site-ului web al reuniunii/evenimentului pot să nu funcționeze în mod
corespunzător.
Informațiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a identifica personal persoanele vizate, iar
datele privind tiparele sunt pe deplin sub controlul Comisiei. Aceste cookie-uri nu sunt utilizate în alt
scop decât cel descris aici.
În cazul în care doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să nu fie cuprinse în statisticile
noastre anonimizate, agregate, puteți face acest lucru pe pagina noastră dedicată cookie-urilor. În
special, puteți controla și/sau șterge cookie-urile respective după cum doriți.

2.7.2. Instrumente informatice puse la dispoziție de terți, inclusiv platforme de
comunicare socială
Utilizăm instrumente informatice puse la dispoziție de terți pentru a populariza și promova concursul
prin canale de comunicare utilizate pe scară largă, inclusiv pe platformele de comunicare socială.
Pentru informații detaliate cu privire la utilizarea platformelor de comunicare socială de către
Comisia Europeană, consultați referința de înregistrare a operațiunii de prelucrare DPR-EC-00073
(Utilizarea platformelor de comunicare socială de către Comisia Europeană).
Puteți viziona videoclipurile pe care le încărcăm, de asemenea, pe canalele Energy și EC YouTube și
urmăriți linkurile de pe site-ul nostru către Facebook, Twitter și Instagram.
Pentru a vă proteja viața privată, când utilizăm instrumente informatice oferite de terți pentru a ne
conecta la aceste servicii, nu vor fi instalate cookie-uri atunci când paginile noastre de internet sunt
încărcate pe calculatorul dumneavoastră (sau pe alte dispozitive) și nici nu veți fi redirecționat
imediat către platformele de comunicare socială respective sau către alte site-uri web. În schimb,
dacă faceți clic pe un buton sau pe un material video pentru a-l viziona, pe dispozitivul
dumneavoastră va fi instalat un cookie pe care îl va utiliza societatea care deține platforma de
comunicare socială în cauză. Dacă nu faceți clic pe niciun buton de pe platformele de comunicare
socială și pe niciun material video, terții în cauză nu vor instala cookie-uri pe dispozitivul
dumneavoastră.
Pentru a vizualiza conținut oferit de terți pe site-urile noastre, veți fi avertizat că trebuie să acceptați
termenele și condițiile specifice ale acestor terți, inclusiv politicile lor referitoare la cookie-uri, asupra
cărora Comisia nu deține niciun control.
Recomandăm utilizatorilor să citească cu atenție politicile de confidențialitate relevante ale
YouTube, Facebook, Twitter și Instagram, înainte de a le utiliza. În acestea se explică politica de
colectare și de prelucrare ulterioară a datelor cu caracter personal, utilizarea datelor, drepturile
utilizatorilor și modalitățile prin care utilizatorii își pot proteja viața privată atunci când utilizează
serviciile respective.
Utilizarea unui instrument informatic pus la dispoziție de terți nu implică în niciun fel aprobarea
acestuia sau a politicii de confidențialitate aferente de către Comisia Europeană. Dacă se întâmplă ca
unul sau mai multe instrumente informatice oferite de terți să nu fie disponibile, nu ne asumăm
nicio responsabilitate pentru lipsa serviciului din cauza perioadelor de indisponibilitate.
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2.8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?
Beneficiați de drepturi specifice în calitate de „persoană vizată” în temeiul capitolului III
(articolele 14-25) din Regulamentul (UE) 2018/1725, în special de dreptul de a accesa datele
dumneavoastră cu caracter personal și de a rectifica aceste date în cazul în care sunt inexacte sau
incomplete. După caz, aveți dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, de a
restricționa prelucrarea lor sau de a vă opune acesteia, precum și dreptul la portabilitatea datelor.
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se
efectuează în mod legal în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE)
2018/1725, din motive legate de situația dumneavoastră particulară.
Ați consimțit să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal operatorului de date în scopul
efectuării prezentei operațiuni de prelucrare. Puteți revoca consimțământul în orice moment prin
notificarea operatorului de date, contactând unitatea ENER A.2 prin e-mail la adresa ENERA2@ec.europa.eu. Revocarea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării
efectuate anterior.
Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în cazul unui conflict, responsabilul
cu protecția datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa, de asemenea, Autorității Europene pentru
Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt furnizate în secțiunea 9 de mai jos.
În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de
prelucrare specifice, vă rugăm să le descrieți în cererea dumneavoastră [și anume să furnizați
numărul (numerele) de referință, astfel cum se specifică în secțiunea 10 de mai jos].

2.9. Date de contact
-

Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații,
întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date, Comisia
Europeană, Unitatea ENER A.2 pentru comunicare și sensibilizare, la ENER-A2@ec.europa.eu.
-

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu)
pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul
Regulamentului (UE) 2018/1725.
-

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Aveți dreptul de a face recurs (și anume, puteți depune o plângere) la Autoritatea Europeană pentru
Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu) în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră
prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor
dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul de date.
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2.10.

Unde puteți găsi mai multe informații?

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul de evidență al tuturor
operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie Europeană care au
fost înregistrate și care i-au fost notificate. Puteți consulta registrul accesând linkul
http://ec.europa.eu/dpo-register
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