Politica de confidențialitate a platformei „Agora Mediu”
Preambul
Platforma „Agora Mediu” a fost concepută ca un mecanism la îndemâna cetățenilor asemeni ție pentru a
putea regăsi și dezbate într-un singur loc strategiile/planurile/programele la nivel național în care sunt
luate în calcul elemente ce țin de protecția mediului înconjurător. Într-un mod structurat, minimalist și
transparent, poți afla mai multe informații despre aceste documente strategice și poți comenta și
dezbate în mod democratic pregătirea, adoptarea și punerea în aplicare a acestor documente.
Pentru ca platforma „Agora Mediu” să-și atingă scopul ne bazăm pe fiecare utilizator pentru a ne
îndeplini misiunea noastră de a ne asigura că dreptul de acces la informațiile de mediu în România
devine unul efectiv și că dreptul la un mediu sănătos este consolidat datorită oamenilor dornici să
dezbată politici și programe a căror implementare poate avea consecințe majore asupra mediului
înconjurător pe termen mediu-lung. De aceea, dorim să fim complet transparenți în ceea ce privește
motivul pentru care avem nevoie de datele personale pe care le solicităm atunci când lucrăm cu tine și
cum le vom folosi.
Când accesezi platforma Agora și ori de câte ori comunici cu noi, prelucrăm date cu caracter personal.
Colectarea acestor date ne ajută să îmbunătățim platforma, oferindu-ți o experiență cât mai plăcută în
utilizare, să cunoaștem câte persoane o utilizează și care sunt paginile cele mai frecventate ori ce
programe stârnesc cel mai mult interes, să îți permitem să îți creezi un cont astfel încât să poți primi
informații relevante despre noi planuri/programe încărcate în platformă, să poți comenta (desigur, îți
punem la dispoziție și opțiunea de a comenta în mod anonim). În consecință, în cele ce urmează îți vom
explica de ce și cum prelucrăm datele tale cu caracter personal.
Luăm foarte în serios protecția confidențialității datelor tale și vom lua toate măsurile rezonabile în
puterea noastră pentru a ne asigura că datele tale sunt în siguranță.
Ori de câte ori este necesar, vă stăm la dispoziție să vă răspundem la întrebări. În aces sens, puteți
contacta echipa noastră la adresa de e-mail: agoramediu@gmail.com
1. Cine suntem?
Platforma „Agora Mediu” a fost creată de către o echipă formată din programatori, dezvoltatori
software, avocați și analiști de date, în urma câștigării provocării propuse de către Asociația WWF
România („Transparentizarea proiectelor de infrastructură cu impact asupra mediului – Directiva SEA”),
în cadrul competiției Climathon București 2019. La acest moment, echipa este o asociere fără
personalitate juridică, constituită în temeiul legislației române.
2. Ce fel de informații colectăm despre tine și de ce?
Colectăm date personale în funcție de modul în care interacționați cu noi. Tipul și cantitatea de informații
pe care le colectăm și modul în care le folosim depinde de motivul pentru care le furnizați. Astfel, atunci
când navighezi pe platforma „Agora Mediu”, completezi formularul de înregistrare pentru a-ți face un
cont, ne transmiți o solicitare/o informație pe e-mail sau ne contactezi pe rețelele de socializare
Facebook și LinkedIn sau în orice alt, ne vei comunica următoarele date personale, pe care le colectăm
direct de la tine cum ar fi:
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Instrumentul de colectare
Date cu caracter personal colectate
Formular de înregistrare pe În cazul unui cont simplu:
platformă pentru crearea ● Nume și prenume
unui cont
de utilizator ● Adresă de e-mail
(simplu/ admin)
În cazul unui cont de tip „admin”:
● Nume și prenume
● Adresa de e-mail
● Număr de telefon
● Compania/ ONG-ul pe care o
reprezinți
● Pagina de referință către
companie/ ONG
● Funcția deținută în cadrul
Companiei/ ONG-ului
Formular de tip solicitare/
oferire informații legate de
planuri și programe publice

●
●

Nume și prenume
Adresă de e-mail

Fromular de tip comentarii

●
●

Nume și prenume
Adresa de e-mail

Formular de abonare la
newsletter/comunicări
personalizate

●
●

Modul cookie
funcțional

●

de

tip

●
●

Modul cookie de tip analiză
(instrument
Google
Analytics)

●
●
●
●
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Scopul folosirii datelor
Pentru
înregistrarea
și
mentenanța conturilor, precum
și pentru a putea posta
comentarii
pe
platformă,
comentarii care devin publice.
în cazul în care îți faci un cont de
tip „admin” pentru a verifica
dacă realitate informațiilor
profesionale transmise

Pentru a-ți putea răspunde la
întrebări și solicitări sau pentru
a-ți putea confirma că am primit
e-mailul tău prin care ne oferi
acele informații

Pentru a putea identifica
persoanele care au trimis
comentarii
Nume și prenume
Pentru a te ține la curent cu
activitatea de pe platformă și
Adresa de e-mail
pentru a primi cele mai recente
știri despre planurile /
programele încărcate de către
noi în platformă
Adresa IP pe care o utilizați Pentru a înțelege modul în care
pentru a accesa platforma web putem îmbunătăți serviciile și
Tipul și versiunea browser-ului funcțiile pe care le oferim
utilizat de către tine
Dispozitivele pe care le utilizezi În cazul în care îți creezi un cont
pentru a nu te autentifica de
pentru navigarea pe platformă
fiecare dată când intri pe
platformă
Adresa IP pe care o utilizați Pentru a îmbunătăți serviciile și
pentru a accesa platforma web funcțiile pe care le oferim
Tipul și versiunea browser-ului Pentru a analiza cât este de
urmărită platforma noastră și ce
utilizat de către tine
Dispozitivele pe care le utilizezi impact are
pentru navigarea pe platformă
ID - Google Analytics stocheaza
un ID cu care identifica
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utilizatorul care a accesat
site-ul; dacă utilizatorul revine
pe site acesta nu va mai fi
contorizat ca un utilizator nou.
Pagină de Facebook
„Agora Mediu”

Grup de Facebook
„Agora Mediu”
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calitate de administratori ai grupului
putem:
● Vizualiza profilul tău public pe
care îl ai pe Facebook.
Informațiile
care
pot
fi
vizualizate depind de setările
profilului tău.
● Prelucra datele tale cu caracter
personal (de exemplu, numele
tău pe Facebook, conținutul
mesajelor și comentariilor tale
comunicate
pe
Facebook,
solicitările sau alte informații pe
care ni le-ai transmis), atunci
când iei legătura cu noi pe
pagina noastră de Facebook.
● Secțiunea „Insight” (informații
agregate)
pentru
paginile
vizitate. Aceste statistici sunt
realizate pe baza datelor de
utilizare pe care Facebook le
colectează prin intermediul
interacțiunii tale cu pagina
noastră de Facebook.

Prelucrăm aceste date pentru a
comunica împreună cu tine,
pentru a gestiona mesajele tale
și, după caz, pentru a răspunde
la ele.

calitate de administratori ai grupului
putem:
● Vizualiza profilul tău public pe
care îl ai pe Facebook.
Informațiile
care
pot
fi
vizualizate depind de setările
profilului tău.
● Prelucra datele tale cu caracter
personal (de exemplu, numele
tău pe Facebook, conținutul
mesajelor și comentariilor tale
comunicate
pe
Facebook,
solicitările sau alte informații pe
care ni le-ai transmis), atunci
când iei legătura cu noi pe
pagina noastră de Facebook.

Prelucrăm aceste date pentru a
comunica împreună cu tine,
pentru a construi o comunitate
în jurul intereselor comune
legate de mediu și pentru a
gestiona mesajele tale și, după
caz, pentru a răspunde la ele.

Datele oferite la secțiunea
„Insight” reprezintă statistici
anonime, cu ajutorul cărora
putem evalua calitatea și
conținutul paginii noastre de
Facebook. Nu avem acces la
aceste date de utilizare, ele fiind
puse la dispoziție de Facebook în
mod automat.
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Pagina de LinkedIn
„Agora Mediu”

calitate de administratori ai paginii
putem:
● Vizualiza profilul tău public pe
care îl ai pe LinkedIn.
Informațiile
care
pot
fi
vizualizate depind de setările
profilului tău.
● Prelucra datele tale cu caracter
personal (de exemplu, numele
tău de pe LinkedIn, conținutul
mesajelor și comentariilor tale
comunicate
pe
LinkedIn,
solicitările sau alte informații pe
care ni le-ai transmis), atunci
când iei legătura cu noi pe
pagina noastră de Facebook.

Prelucrăm aceste date pentru a
comunica împreună cu tine,
pentru a construi o comunitate
în jurul intereselor comune
legate de mediu și pentru a
gestiona mesajele tale și, după
caz, pentru a răspunde la ele.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Utilizarea de către noi a datelor cu caracter personal trebuie să fie în conformitate cu legislația în
materia datelor cu caracter personal. Astfel, această legislație ne cere să procesăm datele numai dacă
avem un temei juridic valabil pentru a face acest lucru (legalitatea prelucrării datelor). Având în vedere
formularul de mai sus, vom prelucrare datele dvs cu caracter personal pe baza următorului temei:
a. pe baza consimțământului tău (de a crea un cont, de a adresa comentarii neanonimizate, de a
trimite întrebări, comentarii, sugestii, de a te abona la newsletter sau comunicări personalizate,
de a folosi module cookie de tip funcționale și/sau de analiză, de a accepta invitația noastră de a
comunica și vizualiza conținutul paginii și grupului „Agora Mediu” de pe Facebook, respectiv al
paginii „Agora Mediu” de pe LinkedIn);
b. pe baza interesului nostru legitim de a comunica și/sau a afișa informații relavante pentru tine,
precum și pentru a recunoaște preferințele tale (de ex. numărul de așa-numiți urmăritori,
numărul de accesări ale fiecărui domeniu de pagină în parte, statisticile privind utilizatorii, în
funcție de vârstă, zonă geografică și limbă) și pentru a adapta și optimiza cât mai bine, în funcție
de grupul țintă de utilizatori, materialele noastră pe platformă, respectiv pe pagina/grup de pe
Facebook ori pagina de pe LinkedIn.
4. Cum colectăm datele tale?
Utilizăm metode diferite pentru a colecta datele de la tine, inclusiv prin:
a. Interacțiune directă
Obținem informații direct de la tine de exemplu, atunci când îți faci un cont, te abonezi la newsletter,
când ne adresezi comentarii, întrebări, sugestii, când ne oferi informații, când accepți invitația noastră de
a comunica și vizualiza conținutul paginii și grupului „Agora Mediu” de pe Facebook, respectiv al paginii
„Agora Mediu” de pe LinkedIn.
b. Tehnologii automate
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În urma acceptului tău de a folosi modulele cookie funcționale și/sau cele de analiză, urmărim modul în
care interacționezi cu platforma, ce pagini urmărești. Pentru mai multe detalii, consultă Politica de
Cookies.
5. Cât timp păstrăm datele date?
Ținând cont că majoritatea datelor sunt prelucrate pe baza consimțământului tău, prelucrăm aceste
date cât timp tu îți dai acceptul să le prelucrăm.
Dacă soliciți să îți ștergem contul sau să nu mai fii abonat la newsletter-ul nostru, vom păstra date
anonime astfel încât să ne permită să ne conformăm solicitării tale. Când îți anonimizăm sau ștergem
datele, ne vom asigura că nu mai este posibilă identificarea ta.
6. Cu cine partajăm datele tale?
Nu vindem datele tale terților în scopuri de marketing sau profilare.
Totuși partajăm o serie de date cu:
1.

Furnizorul nostru de servicii IT – Microsoft Azure;

2. Google Inc.
De asemenea, dacă optați pentru modulul cookie de analiză partajăm date cu Google Inc. Pentru
mai multe informații accesați Politica de cookie.
3. Facebook Ireland Limited („Facebook“)
În ceea ce privește pagina „Agora Mediu” și grupul „Agora Mediu” de pe platforma Facebook,
Facebook este responsabil, în mod obligatoriu, de colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor
personale ale utilizatorilor pe paginile web Facebook. Ai în vedere că Facebook colectează și
prelucrează anumite informații referitoare la vizita ta pe pagina noastră de Facebook, chiar dacă nu
ai un cont de utilizator Facebook sau nu ești logat la Facebook. Informații referitoare la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către Facebook se găsesc „Privacy Policy” / „Politica de
confidențialitate” a Facebook. De asemenea, Facebook și-a luat obligația ca, pentru prelucrarea
datelor Insight ale paginilor, să își asume responsabilitatea și să respecte drepturile tale în
conformitate cu Regulamentul general al UE 2016/679 privind protecția datelor și să îți pună la
dispoziție termenii esențiali ai acestui acord în vigoare.
4. LinkedIn (subsidiară Microsoft)
În ceea ce privește pagina „Agora Mediu” de pe platforma LinkedIn, LinkedIn este responsabil, în
mod obligatoriu, de colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor personale ale utilizatorilor pe
paginile web de pe această platformă. Dacă sunteți conectat la contul tău de Linkedin, Linkedin
poate să combine comportamentul tău de navigare cu alte informații. Politica de protecție a datelor
Linkedin se aplică: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
În alte cazuri, nu vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal decât în conformitate cu această politică
sau când avem permisiunea dvs. sau în circumstanțe speciale, cum ar fi atunci când credem cu bună
credință că legea o impune sau pentru a proteja siguranța platformei „Agora Mediu” sau a altor
utilizatori. Aceasta include dezvăluirea detaliilor tale dacă este cazul, către organe de cercetare și
urmărire penală, instanțe de judecată, organisme de reglementare sau consilierilor juridici/avocați.
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7. Cum asigurăm siguranța datelor tale?
Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea accidentală a datelor tale cu
caracter personal, utilizarea sau accesarea neautorizată, modificarea sau dezvăluirea acestora. Deși ce
sperăm că nu se va întâmpla niciodată, avem proceduri de rezolvare a oricărei încălcări suspectate a
securității datelor cu caracter personal și te vom informa pe tine și pe orice autoritate de reglementare
aplicabilă despre o astfel de încălcare în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru.
Prin profilul platformei noastre care implică selectarea, colectarea și procesarea de informații despre
strategii/planuri/programe încărcate pe site-urile ministerelor și/sau ale altor autorități naționale,
pagina unei strategii sau a unui plan/program poate conține link-uri către site-uri terțe. Dacă urmezi un
link către oricare dintre aceste site-uri web, reține că aceste site-uri web vor avea propriile politici de
confidențialitate și că nu acceptăm nicio responsabilitate pentru aceste politici. Verifică aceste politici
înainte de a trimite date cu caracter personal acestor site-uri.
În ciuda măsurilor noastre de precauție, nicio transmisie de date pe internet nu poate fi garantată ca
fiind 100% sigură. Deci, în timp ce ne străduim să îți protejăm datele personale, nu putem garanta
securitatea oricăror informații pe care ni le dezvălui și îți atragem atenția că faci acest lucru pe propriul
tău risc.
8. Ce poți face dacă nu dorești să colectăm date despre tine?
Dacă nu dorești să colectăm informații despre tine în timp ce navighezi pe site-ul nostru, va trebui fie să
lași nebifată caseta corespunzătoare cookie-urilor funcționale și/sau de analiză, fie să configurezi
browser-ul să te anunțe atunci când primești un modul cookie, apoi să alegi să-l refuzi.
Dacă nu dorești să avem detalii personale despre tine cel mai bine este să nu ni le furnizezi (de ex. să nu
îți creezi cont, să nu ne adresezi întrebări/sugestii, să nu te abonezi la newsletter).
Dacă dorești să renunțăm la colectarea de informații despre tine sau la prelucrarea acelor informații, te
rugăm să ne anunțați contactându-ne la agoramediu@gmail.com.
9. Drepturile tale cu privire la datele cu caracter personal?
În conformitate cu legislația privind protecția datelor, ai anumite drepturi asupra datelor tale cu caracter
personal. Dacă dorești să îți exerciți oricare dintre aceste drepturi, te rugăm să ne contactezi la
agoramediu@gmail.com.
Vom răspunde cererilor tale legitime în termen de 15 zile lucrătoare. În cazul în care cererea ta are
nevoie de mai mult timp pentru răspuns (de pildă, din pricina complexității sau pentru că am primit un
număr mare de cereri), te vom informa și îți vom explica cauza, furnizând un nou termen care nu poate fi
mai mare de 30 zile lucrătoare de la momentul trimiterii solicitării tale inițiale.
Nu va trebui să plătești o taxă pentru a-ți accesa datele personale; cu toate acestea, ne
rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă dacă solicitarea ta este în mod vădit nefondată ori
repetitivă (de ex. ne trimiți zilnic/săptămânal cereri). În mod alternativ, este posibil să refuzăm să
respectăm solicitarea ta în aceste circumstanțe.
Precizăm faptul că nu putem onora (vom respinge) orice cereri bazate pe dreptul la transferul datelor cu
caracter personal, neputând face transferul datelor la un alt furnizor de servicii (nu există la acest
moment un furnizor concurent de servicii pe piață).
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A. Dreptul de acces
Ai dreptul de acces la datele tale pe baza unei cereri de acces. Aceasta îți permite să primești o copie a
datelor cu caracter personal pe care le deținem despre tine.
B. Dreptul la rectificare
Poți solicita să corectăm datele cu caracter personal incomplete sau inexacte pe care le deținem despre
tine.
C. Dreptul la ștergerea datelor
Dacă ți-ai făcut un cont la noi ai dreptul să ne ceri ștergerea datelor tale din baza noastră de date.
D. Dreptul la retragerea consimțământului
În cazurile în care ți-am cerut consimțământul, poți să îți retragi consimțământul în orice moment (cerere
închidere cont, dezabonare de la newsletter, ștergere comentarii).
Ai în vedere că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Totodată, trebuie să ții seama și de faptul că vom avea în continuare dreptul de a procesa datele tale
personale dacă avem un alt temei legitim (altul decât consimțământul) pentru a face acest lucru.
E. Dreptul la opoziție și dreptul la restricționarea prelucrării
În cazul în care prelucrăm datele tale în condiții de interes legitim, atunci poți să te opui față de această
prelucrare sau să soliciți ca prelucrarea să fie restricționată, dacă există vreo situație specială care te face
să te opui prelucrării bazate pe acest temei, dacă crezi că îți încalcă drepturile și libertățile tale
fundamentale.
Reține că pot exista circumstanțe în care deși te opui sau ne ceri să restricționăm prelucrarea datelor tale
cu caracter personal, suntem obligați din punct de vedere legal sau avem dreptul să continuăm să
prelucrăm datele tale și/sau să refuzăm solicitarea ta. În unele cazuri, putem demonstra că avem un
motiv legitim pentru a-ți prelucra informațiile care prevalează drepturilor și libertăților tale.
F. Dreptul de a depune o plângere
Ne angajăm să colaborăm cu tine pentru a obține o soluționare corectă și amiabilă a oricăror plângeri
sau solicitări privind confidențialitatea datelor. De asemenea, ai dreptul de a depune o plângere la
autoritatea de protecție a datelor, care poate fi contactată la:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30., Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Tel: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Web: http://www.dataprotection.ro/
10. Schimbări ale Politicii
Această politică a fost încărcată pe data de 10.05.2020.
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Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment, pentru a ține cont de schimbări
legislative și pentru a o aduce la zi cu orice modificări apar pe platformă sau asupra modului în care
prelucrăm datele oferite (de ex. dacă pe viitor vom introduce un sistem de analiză a comentariilor sau a
categoriilor de persoane care se înregistrează/comentează pe platformă).
Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom
realiza prin afișare pe site. Dacă ți-ai făcut un cont pe platformă și ai optat pentru a primi notificări în
legătură cu platforma, vei primi informații și despre modificările acestei Politici.
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