Politică de protecție a datelor
AIESEC în România
1. Considerente Generale
1.1 AIESEC în România este un bloc al AIESEC ® Internațional, cu caracter de organizație
non-guvernamentală, non-profit, independentă, care operează cu date ale persoanelor din toate
statele, în cadrul nișei de vârstă de 14-30 ani.
1.2 AIESEC în România trebuie să prelucreze datele personale relevante cu privire la
membri, angajați, voluntari, elevi, studenți, masteranzi, solicitanți, absolvenți, clienți, parteneri,
familii, colaboratori, alumni și oricare altă instanță care și-a oferit consimțământul de a avea
datele procesate ca parte a operațiunilor noastre.
1.3 Pentru a face aceasta, vom lua toți pașii rezonabili pentru a face acest lucru în
conformitate cu această politică și vom prelucra datele cu caracter personal legal și
corespunzător, în conformitate cu cerințele Regulamentului General privind protecția datelor
(RGPD) (Regulamentul UE 679/2016) și respectarea legilor locale / naționale corespunzătoare
privind confidențialitatea acestora (legile 363/2018, 265/2002, 506/2004, 190/2018, 692/2001,
129/2018).
1.4 Prin prezentul document, menționăm că respectăm toate regulamentele menționate
anterior și că partenerii / colaboratorii noștrii cunosc respectiva politică externă și sunt anunțați
de orice modificări ale acesteia, în maximum 20 zile lucrătoare.
2. Definiții de interes general:
a. ”Grup interactiv” se referă la totalitatea membrilor, angajaților, voluntarilor, elevilor,
studenților, masteranzilor, absolvenților, clienților, partenerilor, familiilor, colaboratorilor,
alumnilor, solicitanților și oricărei altă instanță care și-a oferit consimțământul de a avea
datele procesate ca parte a operațiunilor noastre.
b. "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un
element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare,
un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
c. "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor
cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
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divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
"restricţionarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu
scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
"creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter
personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite
aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau
prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică,
sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care
se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia; AIESEC în România
folosește crearea de profiluri pentru grupul interactiv prin intermediul platformelor
aiesec.org și podio.com.
"pseudonimizare" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea
mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se
utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie
stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care
să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice
identificate sau identificabile; în AIESEC în România, datele pseudonimizate sunt
adresele de e-mail ale grupului interactiv.
"sistem de evidenţă a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter
personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate
sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;
"operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de
prelucrare a datelor cu caracter personal
"persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în
numele operatorului;
"destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă
este sau nu o parte terţă; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice
respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate
cu scopurile prelucrării; Destinatarii entității AIESEC în România sunt grupul interactiv,
aceștia primind exclusiv datele necesare efectuării unor obligații/ respectării unor
contracte pe care aceștia le au cu entitatea.
"parte terţă" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau
organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi
persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de
operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal; În prezent, AIESEC
în România nu oferă datele cu caracter personal unei părți terțe.
"consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă,
specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta

acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter
personal care o privesc să fie prelucrate;
m. "încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii
care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau
divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau
prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
n. "sediu principal" se referă, în contextul AIESEC în România, la sediul din Ilfov, Strada
Gladiolelor, Nr. 5, Ap. 16, Chiajna, acesta fiind o autoritate împuternicită de către
AIESEC International pentru a prelucra datele cu caracter personal conform
regulamentelor Uniunii, a celor internaționale și a celor interne.
o. "autoritate de supraveghere" înseamnă o autoritate publică independentă instituită de
un stat membru în temeiul articolului 51 al RGPD 679/2016; pentru AIESEC în
România, aceasta autoritate de supraveghere este Autoritatea națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
p. "prelucrare transfrontalieră", în contextul AIESEC în România, înseamnă prelucrarea
datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor unui singur sediu (vezi
subpunctul n.) al unei persoane (AIESEC în România) împuternicite de operator
(AIESEC International) pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ
persoane vizate din mai multe state membre și din afara Uniunii.
q. "obiecţie relevantă şi motivată" înseamnă o obiecţie la un proiect de decizie în scopul
de a stabili dacă există o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile
preconizate în ceea ce priveşte operatorul sau persoana împuternicită de operator
respectă prezentul regulament, care demonstrează în mod clar importanţa riscurilor pe
care le prezintă proiectul de decizie în ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile
fundamentale ale persoanelor vizate şi, după caz, libera circulaţie a datelor cu caracter
personal în cadrul Uniunii sau în afara ei.
r. "organizaţie internaţională" înseamnă o organizaţie (AIESEC International) şi
organismele sale subordonate (ex. AIESEC în Romania) reglementate de dreptul
internaţional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat
(anexat acordul) între două sau mai multe ţări sau în temeiul unui astfel de acord.
s. ”categorii speciale de date cu caracter personal” se referă la categorii sensibile de date
cu caracter personal, cum ar fi cele referitoare la originea rasială sau etnică a unei
persoane, opiniile politice, credintele religioase sau filozofice, apartenența la sindicat,
date genetice, date biometrice, date privind sănătatea, orientarea sexuală sau viața
sexuală, date despre infracțiuni sau condamnări. AIESEC în Romania procesează date
speciale/sensibile de tipul origine rasială/etnică, date biometrice, date privind sănătatea
și date despre infracțiuni/condamnări și, în fondul tuturor regulamentelor referitoare la
datele personale, declară că respectă toate măsurile de protecție a acestora.
t. "date biometrice" înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor
tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau
comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică
a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

u. "date privind sănătatea" înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică
sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală,
care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;
2.1 Aceste definiții sunt în conformitate cu regulamentul european 679/2016 privind protecția
datelor cu caracter personal și cu regulamentele interne.
2.2 Orice contestare a acestor definiții poate fi direcționată responsabilului cu protecția
datelor a cărui informații sunt prezente la punctul 10.
3. Despre această politică
3.1 Această politică și orice alte documente menționate în aceasta clarifică baza pe care ne
vom ocupa cu orice date personale pe care le colectăm și / sau procesăm: astfel, această
politică este aplicabilă fiecărei date și/sau activitate de prelucrare efectuată de noi, precum și
tuturor persoanelor fizice/juridice incluse în grupul interactiv.
3.2 Fiecare persoană fizică sau juridică inclusă în grupul interactiv care lucrează pentru sau
acționează în numele AIESEC în ROMÂNIA este proprie răspunzătoare și trebuie să fie
conștientă de această politică și să o respecte.
3.3. Responsabilul nostru cu protecția datelor este responsabil pentru asigurarea
conformării grupului interactiv cu noțiunile prezente în această politică. Orice întrebări cu privire
la funcționarea acestei politici și / sau orice preocupări pe care această politică nu le are
urmărite, trebuie trimis responsabilului cu protecția datelor sau raportat pe baza proceduri
adecvate de avertizare.
3.4 Orice nerespectare a acestei politici, se sancționează financiar, legal sau juridic conform
normelor europene, interne și internaționale aflate în vigoare.
4. Grupul interactiv
4.1 Principii
4.1.1 Grupul interactiv face referire la totalitatea persoanelor de natura fizică sau juridică ce
interacționează cu AIESEC în România.
4.1.2 AIESEC în România nu este răspunzător dacă persoanele incluse în grupul interactiv
nu respectă reglementările de protejare a datelor cu caracter personal în vigoare.
4.1.3 În cazul încălcării acestora sau a prezentei politici, AIESEC în România poate rezilia
orice contract aferent cu aceștia și se simte obligat să anunțe autoritățile competente sub
motivul unei breșe în sistemul de prelucrare al datelor.
4.1.4 Această politică se aplică și împreună cu alte documente legale complementare,
referitoare, dar nu exclusiv, la protecția datelor cu caracter personal. (vezi secțiunea Anexe)
4.1.5 Dacă o persoană fizică sau juridică nu mai are stocate date cu caracter personal,
respectiv nu mai procesează date ale AIESEC în România, acea persoană este exclusă din
grupul interactiv și abolită de respectarea acestei politici.
4.1.6 Dacă o persoană a fost anterior exclusă de la respectarea curentei politici, pentru a
putea intra în relație de grup interactiv cu AIESEC în România, aceasta trebuie să ofere un nou
consimțământ de luare la cunoștință a politicii.

4.1.7 În cazul întreruperii din extern al cooperării cu AIESEC în România din cauze
referitoare la terminarea mandatului, concediere, demisionare, deces, schimbarea reședinței,
dizolvare, insolvență, dar nu numai, persoana, indiferent de natura ei, se face responsabilă de a
eradica orice date cu caracter personal pe care le are în posesie. AIESEC în România nu este
răspunzătoare dacă aceste date nu au fost eradicate complet/corect.
4.1.8 Pentru unii participanți ai grupului interactiv, AIESEC în România poate alege să nu le
eradicheze datele după întreruperea altor legături legale cu acestea, din motive întemeiate
4.1.9 Aceasta reținere nu afectează libertatea persoanei și o sa fie pe o perioadă
determinată.
4.2 Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal aferente grupului interactiv
4.2.1 Perioada determinată maximă pentru care se pot păstra date pentru persoane fizice
este 12 ani sau până acestea îndeplinesc 30 ani, iar pentru cele juridice nu poate depăși 5 ani,
dacă acestea nu și-au manifestat în vreun fel interesul față de entitate; excepțiile de la acest
alineat vor fi menționate mai jos.
4.2.2 Perioada determinată nu contracarează dreptul de eradicare/minimizare al datelor cu
caracter personal pe care îl are individul.
4.2.3 Pentru oricare persoană care a avut cel puțin statutul de membru, AIESEC în România
poate să-i păstreze unele date cu caracter personal (numele, numărul de telefon, adresa de
mail @aiesec.org, pozițiile din cadrul organizației) pe o perioadă nedeterminată, din motive de
arhivare istorică.
4.2.4 În cazuri argumentate de abuz a datelor cu caracter personal (ex. spam telefonic), în
care persoana din grupul interactiv cere explicit eradicarea datelor sale cu caracter personal,
AIESEC în România trebuie să renunțe la stocarea acelor date.
4.2.5 Datele referitoare la un parteneriat cu o persoană juridică, pot, de asemenea, să fie
păstrate, pe o perioadă nedeterminată, din aceleași considerente istorice.
4.2.6 Datele cu caracter personal referitoare la participanți ai produselor noastre pot fi, de
asemenea, păstrate pe o perioadă nedeterminată, în scopuri de marketing. Acestea se vor
limita la vârstă, regiune, interese (voluntariat, internship, predat).
4.2.7 Pentru persoanele care și-au oferit consimțământul, AIESEC în România poate utiliza
date personale de tip biometric pe o perioadă nedeterminată, acestea regăsindu-se sub format
video (testimoniale) sau fotografic (pamflete de promovare).
4.3 Drepturile persoanelor fizice din grupul interactiv
4.3.1 Principii
4.3.1.1 AIESEC în România facilitează persoanelor fizice exercitarea drepturilor referitoare
la datele lor cu caracter personal.
4.3.1.2 AIESEC în România respectă toate drepturile persoanelor fizice din grupul interactiv,
conform RGPD 679/2016 și a reglementărilor interne.
4.3.1.3 AIESEC în România nu este răspunzătoare de cazurile în care o persoană vizată
sau care face parte din grupul interactiv nu-și cunoaște drepturile, obligațiile sau cererile lor
făcute autorităților competente din cadrul entității vor fi refuzate din cauza invalidității acestora.

4.3.2 Dreptul la transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a
drepturilor persoanei vizate
4.3.2.1 AIESEC în România facilitează informarea și exercitarea drepturilor tuturor
persoanelor fizice din grupul interactiv prin prezenta politică, și prin training-uri oferite membrilor
ei.
4.3.2.2 Prezenta politică reprezintă modalitatea prin care AIESEC în România este
transparent față de totalitatea persoanelor care interacționează cu entitatea.
4.3.2.3 Toate cererile de informare a publicului referitor la datele lor cu caracter personal vor
fi soluționate conform și respectând duratele regulamentelor în vigoare
4.3.2.4 AIESEC în România facilitează contactul prin atribuirea unui responsabil cu protecția
datelor și facerii publice a datelor acestuia de contact.
4.3.2.5 Pentru a se asigura că fiecare individ cunoaște cum să-și exercite drepturile, AIESEC
în România și prezenta politică oferă informații clare și concise referitoare la aceasta
4.3.2.6 În virtutea acestui drept, oricare persoană din grupul interactiv poate depune o
cerere în orice format pentru aflarea informațiilor necesare
4.3.3 Dreptul de acces al persoanei vizate
4.3.3.1 Orice persoană fizică din grupul interactiv are dreptul de a obţine din partea
AIESEC în România și procesorilor acesteia, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu
caracter personal care o privesc;
4.3.3.2 În caz afirmativ, entitatea în cauză trebuie să ofere acces la datele respective şi la
următoarele informaţii:
a)scopurile prelucrării;
b)categoriile de date cu caracter personal vizate;
c)destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau
urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
d)perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau,
dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e)existenţa dreptului de a-și exercita oricare alt drept referitor la procesele de procesare a
datelor.
f)dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
g)în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice
informaţii disponibile privind sursa acestora;
h)existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și informații
pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel
de prelucrări pentru persoana vizată.
4.3.3.3 În caz negativ, entitatea trebuie să menționeze că nu procesează date cu caracter
personal ale solicitantului sau, dacă este cazul, când și de ce au fost aceste date șterse sau
portate
4.3.3.4 AIESEC în România furnizează o singură copie a datelor solicitate printr-o cerere.
Pentru copii suplimentare, AIESEC în România va pretinde remunerație în relație de directă
proporționalitate cu costurile administrative

4.3.4 Dreptul la rectificare
4.3.4.1 Orice persoană fizică din grupul interactiv poate emite o cerere către AIESEC în
România sau responsabilul acesteia pentru protecția datelor pentru a-și exercita acest drept.
4.3.4.2 Soluționare cererii se face conform capitolului 5 al acestei politici și normelor în
vigoare
4.3.4.3 Acest drept trebuie exercitat doar atunci când individul consideră că datele lui nu au
acuratețea necesară, respectiv există schimbări ale acurateței sau a datelor, în sine.
4.3.5 Dreptul la ștergerea datelor
4.3.5.1 Persoanele fizice au dreptul de a cere AIESEC în România sau responsabilului
acesteia de protecția datelor ștergerea unora sau a tuturor datelor cu caracter personal pe care
aceștia le dețin.
4.3.5.2 AIESEC în România se face obligat de a șterge datele cu caracter personal a
persoanei vizate doar dacă se respectă cel puțin un din următoarele motive:a)datele cu caracter
personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate;
b)persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în
conformitate cu şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c)persoana vizată se opune prelucrării, iar aceasta nu contravine îndeplinirea altor
îndatoriri legale sau considerente menționate.
d)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e)datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care
revine operatorului în temeiul dreptului sub incidenţa căruia se află operatorul;
f)datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii unui copil și
nu s-a oferit consimțământul tutorelui legal;
4.3.5.3 AIESEC în România se face obligat de a anunță alte persoane din grupul interactiv,
părțile terțe și AIESEC Internațional despre dorința solicitantului de a avea câteva sau toate
datele despre sine șterse.
4.3.5.4 Dacă informațiile necesare sunt stocate în scopul exercitării unui drept/ obligații
legale, de arhivare sau istorice, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanţă, AIESEC în România va refuza cererile de ștergere a datelor cu caracter personal.
4.3.6 Dreptul la restricţionarea prelucrării
4.3.6.1 Oricare persoană din grupul interactiv poate cere restricționarea prelucrării datelor
cu caracter personal, numai în următoarele condiții:
a)persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite
operatorului să verifice exactitatea datelor;
b)prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter
personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
d)persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu dreptul acesteia la opoziție, pentru
intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra
celor ale persoanei vizate.

4.3.6.2 AIESEC în România se face obligat de a anunță alte persoane din grupul interactiv,
părțile terțe și AIESEC Internațional despre dorința solicitantului de a avea prelucrarea a câtorva
sau a tuturor datelor despre sine restricționate.
4.3.6.3 AIESEC în România se face obligat de a anunța persoana vizată înainte de a ridica
restricția de prelucrare a datelor.
4.3.7 Dreptul la portabilitatea datelor
4.3.7.1 Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi
pe care le-a furnizat operatorului și de a le transmite altui operator, fără obstacole, dar doar în
cazul în care prelucrarea acestora se bazează pe consimţământ și prelucrarea este efectuată
prin mijloace automate.
4.3.7.2 AIESEC în România declară că nicio dată cu caracter personal nu este prelucrată în
mod automat.
4.3.8 Dreptul la opoziţie
4.3.8.1 În orice moment, oricare persoană din grupul interactiv se poate opune prelucrării
și/sau stocării datelor cu caracter personal pe care AIESEC în România le efectuează.
4.3.8.2 AIESEC în România își rezervă dreptul de a refuza aceste cereri dacă ele contravin
reglementărilor menționate la punctele 4.1 și 4.2.
4.3.8.3 Subpunctul 4.2.6 poate fi contracarat de oricare persoană din grupul interactiv
conform dreptului acestora de opoziție la marketingul direct.
4.3.8.4 Orice persoană din grupul interactiv se poate opune creării de profiluri, dacă
consideră că acestea le afectează într-o măsură semnificativă
4.3.9 Excepții și restricții
4.3.9.1 Excepțiile referitoare la exercitarea drepturilor sunt menționate la capitolele 4.1, 4.2
și.
4.3.9.2 Persoană vizată, membră sau nu a grupului interactiv, nu suferă nicio restricție din
a-și exercita drepturile.
4.3.9.3 AIESEC în România nu este răspunzătoare dacă, prin exercitarea drepturilor
acestora, persoanele vizate pierd beneficii aferente contractelor semnate cu entitatea, sunt
taxate financiar pentru solicitarea cererilor lor sau nu cunosc excepțiile și restricțiile prezente în
această politică.

4.4 Obligațiile persoanelor fizice din grupul interactiv
4.4.1 Persoanele din grupul interactiv sunt obligate de orice specificație legală prezentă în
acest contract, în documentele menționate la subpunctul 1.3 și oricare alte documente naționale
sau internaționale care se aplică datelor cu caracter personal din locul în care au fost recoltate
sau în locul în care urmează să fie prelucrate.
4.4.2 Nerespectarea subpunctului 1 se sancționează conform regulilor menționate în acest
contract și legilor în vigoare.
4.4.3 Sunt obligate de a trimite o cerere de actualizare a datelor cu caracter personal, în
cazul în care acestea se modifică și AIESEC deține categoria specifică de date, toate
persoanele din grupul interactiv.
4.4.4 Nerespectarea subpunctului 4.4.3 va duce la rezilierea contractului și pierderea tuturor
beneficiilor aferente acestuia.
4.5 Consimțământul
4.5.1 AIESEC în România folosește consimțământul ca principale sursă de demonstrare a
permisiunii activității sale de prelucrare a datelor cu caracter personal de către persoanele
vizate de această prelucrare.
4.5.2 Consimțământul este cerut tuturor persoanelor din grupul interactiv la prima
interacțiune a oricărei entități ale organizației cu datele lor cu caracter personal.
4.5.3 În toate documentele noastre care solicită date cu caracter personal, există cel puțin o
căsuță nebifată care include următoarea formulare: ”Sunt de acord ca AIESEC în România
să-mi proceseze datele cu caracter personal conform reglementărilor în vigoare și a politicii
interne, disponibile pe www.aiesec.org.ro/privacy-policy
4.5.4 Informațiile referitoare la modul de recoltare al consimțământului și acordul propriu-zis
vor fi păstrate de AIESEC în România conform reglementărilor pentru durate din această
politică și a celor menționate la 1.3
4.5.5 Dacă exercitarea unui drept contravine subpunctului 4.5.4, atunci acest drept va avea
întâietate.
4.5.6 Pentru persoanele din grupul interactiv care și-au oferit consimțământul și acest fapt
poate fi demonstrat, orice nouă modificare asupra acestei politici se aplică și acestora, dacă au
fost anunțați, de asemenea, conform subpunctului 4.6.2

4.6 Clauze finale
4.6.1 AIESEC în România declară că se angajează să răspundă tuturor cererilor
persoanelor din grupul interactiv în timp util, respectând termenele legale în vigoare și
mențiunile din acest contract.
4.6.2 AIESEC în România va aduce la cunoștință grupului interactiv orice modificare care
apare la nivelul contractului în maxim 20 zile lucrătoare de la data de la care a fost acceptată de
către organele noastre de decizie.
4.6.3 AIESEC în România se declară lipsită de răspundere pentru acțiunile oricărei
persoane din grupul interactiv care nu respectă reglementările prezente în acest contract.
4.6.4 Dacă o persoană iese din grupul interactiv, dar datele sale cu caracter personal sunt,
în continuarea, în posesia AIESEC în România, aceasta are posibilitatea de a-și exercita toate
drepturile prezente își reglementate de acest contract, pe duratele menționate.
5. Cereri
5.1 Generalități
5.1.1 Oricare cerere referitoare la încălcarea drepturilor individului va fi soluționată de către
AIESEC în România, fără întârzieri nejustificate, în termen de maxim o lună de la primirea
cererii.
5.1.2 Pentru cererile făcute online, soluționarea răspunsului se va face tot online, cu
excepția cazului în care solicitantul cere un alt format.
5.1.3 În cazul imposibilității soluționării unei cereri în timpul alocat, AIESEC în România își
rezervă dreptul de a prelungi cu maxim 2 luni această perioadă, prezentând și motivul.
5.1.4 În cazurile nerespectării alineatelor anterioare, persoana vizată poate depune o cerere
unei autorități de supraveghere sau iniția o cale de atac juridică.
5.1.6 În cazul în care cererea solicită exercitarea unui drept care nu e menționat în această
politică, AIESEC în România și responsabilul cu protecția datelor pot percepe o taxă referitoare
la soluționării acestei cereri sau o pot refuza.
5.1.7 Pentru oricare cerere, AIESEC în România sau responsabilul cu protecția datelor pot
cere date suplimentare pentru confirmarea identității solicitantului.
5.2 Limitarea datelor aferente cererilor
5.2.1 Conform RGPD 679/2016, datele furnizate cererii unui solicitant sunt diferite în funcție
de modalitatea în care au fost colectate.
5.2.2 Dacă aceste date au fost colectate direct de la persoana vizată, o cerere de
soluționare poate avea un răspuns care conține maxim toți următorii itemi:
a)identitatea şi datele de contact ale operatorului (AIESEC în România);
b)datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor ();
c)scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al
prelucrării;
d)în cazul în care prelucrarea se face în temeiul unor scopuri/interese legitime, acestea
trebuie menționate;
e)destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

f)intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o
organizaţie internaţională
g)perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu
este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
h)existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter
personal referitoare la persoana vizată, exercitarea oricărui drept menționat la Capitolul 4 al
acestei politici
d)dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
e)dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală
sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este
obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale
nerespectării acestei obligaţii;
f)existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel
puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi
consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
5.2.3 În cazul absenței unora dintre itemii menționați anterior, solicitantul poate trimite o
nouă cerere în care solicită specific informarea asupra itemilor respectivi.
5.2.4 Solicitantul nu poate trimite o cerere prin care să pretindă date de la operator, dacă
aceste date nu sunt în posesia operatorului.
5.2.5 Dacă într-un răspuns la această cerere, se refuză furnizarea datelor din motive
nejustificate, solicitantul poate depune o cerere unei autorități de supraveghere sau iniția o cale
de atac juridică.
5.2.6 Dacă aceste date NU au fost colectate direct de la persoana vizată, o cerere de
soluționare poate avea un răspuns care conține maxim toți următorii itemi:
a)identitatea şi datele de contact ale operatorului;
b)datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor;
c)scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al
prelucrării;
d)categoriile de date cu caracter personal vizate;
e)destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
f)intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o
ţară terţă sau o organizaţie internaţională
g)perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu
este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
h)în cazul în care prelucrarea se face în temeiul unor interesele legitime urmărite de
operator sau de o parte terţă, acestea vor fi menționate;
i)existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter
personal referitoare la persoana vizată, exercitarea oricărui drept menționat la Capitolul 4 al
acestei politici;
k)dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
l)sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea provin
din surse disponibile public;

m)existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi
informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale
unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
5.2.7 Asupra cererilor de tipul celor de la 5.2.6 se aplică toate reglementările menționate la
5.2.3, 5.2.4 și 5.2.5
5.3 Modalitatea de trimitere a unei cereri
5.3.1 Cererile fizice se fac prin completarea tuturor câmpurilor din anexa a acestui contract
și se depun de către inițiator în format fizic la sediul de la adresa.
5.3.2 Cererile online se trimit pe adresa privacy.aiesec@gmail.com și se pot face prin 2
modalități:
A. Se completează online cererea anexată acestui contract și se trimite prin mail
responsabilului cu protecție a datelor.
B. Se creează o cerere de mână, în care se explică cât mai concret motivele pentru care
s-a realizat cererea
5.3.3 Cererile care nu vizează exercitarea drepturilor sau informarea individului a cărui date
sunt procesate de AIESEC în România se realizează după reglementări speciale:
A. În cazul colectării eronate a datelor, în maxim 24h de la descoperirea acesteia, se va
trimite un mail către responsabilul cu protecție a datelor în care se va menționa explicit
procedeul prin care acestea au fost recoltate.
B. În cazul prelucrării eronate a datelor, în maxim 24h de la descoperirea acesteia, se va
trimite un mail către responsabilul cu protecție a datelor în care se va menționa explicit
procedeul și scopul pentru care acestea au fost prelucrate.
C. În cazul divulgării unor date cu caracter personal, se va trimite imediat un mail către
responsabilul cu protecție a datelor în care se va menționa explicit datele care au fost
divulgate și prin ce metodă.
D. În cazul descoperirii unor nereguli în ceea ce privește complianța cu acest contract, în
maxim 24h de la descoperirea acesteia, se va trimite un mail către responsabilul cu
protecție a datelor în care se va menționa explicit erorile de complianță.
E. În cazul (descoperirii) unei breșe de securitate, se va trimite imediat un mail către
responsabilul cu protecție a datelor în care se va menționa explicit situația.
F. Pentru alte informații referitoare la datele cu caracter personal, se poate trimite un mail
responsabilului cu protecție a datelor, de Luni până Vineri.
5.3.4 Răspunsul la mail pentru subpunctele A, B și C nu poate depăși 48h. În cazul lipsei
unui răspuns, solicitantul poate trimite un mail spre responsabilul cu protecție a datelor sau
apela la alte autorități competente.
5.3.5 Dacă aceste probleme sunt complexe, soluționarea lor se va face conform
reglementărilor menționate în RGPD 679/2016.
5.3.6 Soluționarea subpunctului F nu poate depăși 72h lucrătoare.
5.3.7 Atât pentru cererile fizice cât și cele online, indiferent de natura lor, responsabilul cu
protecția datelor poate cere date suplimentare pentru identificarea persoanei care emite
cererea.

5.4 Excepții și restricții
5.4.1 O persoană care nu face parte din grupul interactiv nu poate trimite o cerere de tipul
5.3.3 către AIESEC în România sau responsabilul acesteia cu protecție a datelor.
5.4.2 Cererile de tipul celor de la 5.3.3 de tip F trimise în afara intervalului orar menționat nu
respectă timpul de soluționare impus de 5.3.5
5.4.3 Pentru cererile fizice care nu respectă formatul din Anexă sau alte formate
reglementate de legile în vigoare, AIESEC în România își rezervă dreptul de a le refuza.
5.5 Clauze finale
5.5.1 Dacă AIESEC în România nu poate soluționa cererile în timp util, aceasta va apela la
autoritățile competente și/sau la avocatul.
5.5.2 AIESEC în România își rezervă dreptul de a modifica oricând formatele pentru cererile
de soluționare, conform legilor în vigoare.
5.5.3 Modificările asupra cererilor vor fi anunțate prin mail către persoanele din grupul
interactiv în maxim 20 zile lucrătoare de la acceptarea acestora de către organul nostru
decizional.
6. Crearea de profiluri. Pseudonimizarea.
6.1 Crearea de profiluri AIESEC
6.1.1 AIESEC în România folosește programul propriu de creare de profiluri, pentru a permite
persoanelor interesate o interacțiune mai facilă cu platforma organizației internaționale AIESEC,
anume aiesec.org.
6.1.2 Crearea de profiluri este absolut necesară pentru ca aceste persoane să poată
interacționa cu produsele AIESEC.
6.1.3 Asupra profilurilor persoanelor interesate, au acces vicepreședinții comitetelor locale și
cei ai comitetului național, precum și președinții acestora, care au semnat, în prealabil, un
contract de confidențialitate cu AIESEC în România.
6.1.4 În orice moment din timp, o persoană din grupul interactiv își poate șterge contul, care va
duce, de asemenea, la pierderea datelor cu caracter personal pe care AIESEC în România le
deține.
6.2 Pseudonimizarea în AIESEC
6.2.1 Pentru protejarea indivizilor, AIESEC în România folosește un proces de
pseudonimizare a e-mailurilor tuturor persoanelor care și-au creat anterior un profil AIESEC pe
platforma aiesec.org.
6.2.2 La e-mailurile nepseudonimizate ale persoanelor nu are acces nicio persoană din grupul
interactiv AIESEC în România.
6.2.3 Subpunctul anterior nu se aplică dacă persoana și-a oferit consimțit adresa de e-mail
nepseudonimizată către oricare dintre membrii organizației.

6.3 Dispoziții finale
6.3.1 AIESEC în România nu poate stopa voluntar crearea de profiluri sau pseudonimizarea
pentru datele cu caracter personal a persoanelor care interacționează cu aceasta.
6.3.2 Dacă o persoană dorește să se opună creării de profiluri sau pseudonimizării, aceasta
trebuie să facă o cerere către responsabilul cu protecție a datelor sau să renunțe la oferirea
datelor pentru realizarea acestor procese.
6.3.3 AIESEC în România declară că nicio dată cu caracter personal nu a fost reținută după
ce profilul care o conținea a fost șters.

7. Sistemul de evidență a datelor
7.1 AIESEC în România are în baza de date a acestuia un sistem de evidență a tuturor
categoriilor de date ale persoanelor din grupul interactiv și a datelor incluse în aceste categorii.
7.2 Acest sistem este updatat lunar.
7.3 Responsabil pentru acest sistem sunt Vicepreședintele național de Finanțe și Legalitate și
responsabilul cu protecția datelor.
7.4 Sistemul este public și poate fi accesat la www.
7.5 Sistemul e realizat în complianță cu reglementările interne și externe, menționate la 1.3.
8. Operatori și persoane împuternicite de operatori.
8.1 AIESEC în România este operatorul principal al datelor cu caracter personal pentru toate
persoanele din grupul interactiv.
8.2 Între AIESEC în România și comitetele locale în care AIESEC activează există cel puțin un
contract care să ateste rolul acestora de procesori și operatori al datelor cu caracter personal la
nivel local
8.3 Între comitetele locale, reprezentate legal prin președintele acestora și vicepreședinți, liderii
de echipă și membrii există cel puțin un contract care să ateste rolul acestora de procesori și
operatori al datelor cu caracter personal la nivel local și personal.
8.4 Contractul acoperă doar datele cu caracter personal din aria lor de activitate, utilizarea
datelor din alte arii fiind prohibită.
8.5 În cadrul comitetelor organizaționale, reprezentate prin președinte și vicepreședinții
acestora, care necesită utilizarea de date din mai multe arii, se realizează un contract nou și
temporar pentru durata evenimentului organizat.

9. Breșele de securitate
9.1 O breșă de securitate se referă la orice scurgere sau pierdere de date personale prin
eroare personală, hacking sau divulgare.
9.2 Breșele de securitate sunt considerate urgențe și se raportează conform 5.3.3,
subpunctele C și E.
9.3 Politica noastră de acțiuni împotriva breșelor de securitate poate fi accesată la www.
9.4 În cazul în care AIESEC în România sau persoana din grupul interactiv care au suferit
această breșă de securitate nu o pot soluționa conform duratelor în vigoare, ambele entități pot
apela la autorități competente.
9.5 AIESEC în România se declară lipsită de orice răspundere dacă o persoană din grupul
interactiv nu a raportat o breșă de securitate și aceasta a rezultat în implicații legale.
10. Responsabilul cu protecție a datelor.
10.1 AIESEC în România angajează cu contract de voluntariat o persoană care e cel puțin
membru activ în cadrul organizației pentru a-i fi responsabil cu protecția datelor, ofițer de
protecție a datelor sau DPO.
10.2 Mandatul unui DPO este de 6 luni.
10.3 Responsabilul curent cu protecția datelor e cel răspunzător de soluționarea tuturor
cererilor din timpul mandatului acestuia și la maxim 2 săptămâni după încheiere.
10.4 Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal pentru România este
Sergiu-Antonio Ursa, cu adresa de e-mail privacy.aiesec@gmail.com și numărul de telefon
+40740301051.
10.5 Responsabilul cu protecția datelor lucrează în sinergie cu Vicepreședintele național de
Finanțe și legalitate pentru a asigura complianța legală și din punctul de vedere a
regulamentelor pentru protecția datelor în AIESEC în România.
11. Dispoziții finale.
11.1 AIESEC în România declară că nu există niciun conflict de interese între clauzele acestei
politici.
11.2 AIESEC în România își rezervă dreptul de a modifica această politică pentru a asigura
complianța articolelor de la 1.3 și a celor ulterioare și se face răspunzătoare de a anunța grupul
interactiv la maxim 20 zile de la acceptarea acestor modificări de către organele noastre
decizionale.
11.3 AIESEC în România declară că toate anexele respectă reglementările în vigoare și sunt
alternative legale față de cele standardizate.

12. Anexe.
Sistem de evidență a datelor
Contract MC și LC
Contract între operator și procesor
Cereri spre AIESEC în România

