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Introducere 

Prezenta politică de confidenţialitate explică, în mod transparent, tipul de date 
personale colectate şi modul de prelucrare, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și cu reglementările emise 
în baza acestuia, precum și cu legislația națională aplicabilă cu privire la protecția datelor cu 
caracter personal (toate acestea denumite generic în continuare „Legislația aplicabilă"). 

 
Partidul Noua Dreaptă, (ND) este persoană juridică de drept public, își desfăsoară 

activitatea, în conformitate cu dispozițiile Constituției, ale Legii partidelor politice, precum și 
cu prevederile Statutului sau/și ale regulamentelor adoptate pe baza și pentru aplicarea 
acestuia, pe întreg teritoriul României şi în afara acestuia, cu dispozițiile legale în vigoare.  

ND respectă drepturile și libertățile persoanelor fizice și protejeaza confidențialitatea 
datele cu caracter personal ale oricaror persoane fizice ale căror date personale sunt 
prelucrate de ND în cadrul realizării obiectivelor sale. 

 
Datele colectate şi scopurile prelucrărilor 

ND prelucrează, în activitatea sa, mai multe categorii de date cu caracter personal 
aparținând mai multor categorii de persoane fizice, printre care, dar fără a se limita la: membrii 
și foști membrii de partid, simpatizanți, susținători, votanți, alegători, persoane cu drept de 
vot din listele electorale, donatori, alte persoane fizice ale căror date personale sunt colectate 
și prelucrate în cadrul activităților politice, candidați la angajare, angajați, reprezentanți ai 
furnizorilor, utilizatorii site-ului. 

ND se supune prevederilor legale specifice domeniului de activitate și legislației 
generale în materia desfăsurării activităţilor partidelor politice, în vederea prelucrarii datelor 
cu caracter personal, avand drept scop îndeplinirea sarcinilor care servesc unui interes public 
și/sau în vederea realizării obiectivelor sale politice. 

Datele cu caracter personal care sunt colectate și prelucrate cu privire la membrii și 
foști membrii includ: nume, prenume, adresă, CNP, data nașterii, număr telefon, adresă de 
email, act de identitate (serie și număr), sex, naționalitate, stare civilă, copii (număr și vârstă), 
statut social, permis de conducere, venituri familiale lunare, date privind activitatea socio-
profesională (studii, calificări/diplomă, angajator, ocupația, profesia), competențe lingvistice, 
opțiuni politice, domenii de interes, hobbyuri, apartenență la alte organizații, semnătura. 

 
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate cu privire la simpatizanți, includ: 

nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă, studii, ocupație, grad de 
simpatie, semnătura. 

Datele cu caracter personal care sunt colectate și prelucrate cu privire la donatori, 
includ: nume, prenume, adresă, act de identitate (serie și număr, data eliberării și emitent), 
CNP, date bancare, semnătura. 

Datele cu caracter personal care sunt colectate și prelucrate cu privire la susținători, 
includ: nume, prenume, cetățenie, adresă, act de identitate (serie și număr), semnătura. 

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate cu privire la alegători (de pe liste 
electorale, permanente, suplimentare pentru alegeri locale, parlamentare), includ: nume, 



prenume, cetățenie, adresă/domiciliu/reședința, data și locul nașterii, act de identitate (serie 
și număr), CNP, semnătura. 

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate cu privire la persoane fizice cu drept 
de vot (cuprinși în registrul electoral), includ: nume, prenume, data nașterii, domiciliul, secția 
de votare de care aparțin. 

Datele cu caracter personal care sunt colectate și prelucrate, în cadrul activităților 
politice, cu privire la alte persoane fizice pot include: nume, prenume, adresă de email, 
semnătura. 

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate in procesul de selectie si recrutare 
de persoane fizice care candidează la un post disponibil în ND includ: nume și prenume, număr 
telefon, adresă de e-mail, studii și experiență profesională anterioară, alte date care În mod 
normal sunt specificate într-un CV/resume, adresa de IP a computerului de pe care se transmit 
datele personale. Datele personale prelucrate cu privire la angajați/foști angajați sunt cele 
prevăzute în legislația specifică aplicabilă. 

în cazul vizitatorilor site-ul nostru, este posibil ca ND să colecteze adresa de IP și 
informații despre sistemul de operare a computerului utilizat de persoana fizică vizată la 
momentul accesării site-ului, browser-ul folosit, versiunea aplicației, setările de limbă, paginile 
web accesate de candidat (cookie-uri). 

 
Temeiuri legale ale prelucrărilor 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează, în conformitate cu prevederile 
articolelor 6 si 9 ale Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date („GDPR”), cu reglementările emise în baza acestuia, precum și cu legea 190/2018 
si intreaga legislația națională aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 
 

Utilizarea datelor pe care le colectăm 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise unei terțe părti, altor 
instituții, în situații prevăzute expres în legislația / reglementările aplicabile numai în măsura 
în care acest lucru este necesar pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate și 
doar în conformitate cu legislația aplicabilă. 
            ND nu transmite datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European (SEE), 

in activitatea curenta dar, dacă o asemenea transmitere va fi necesară, ne vom asigura că se 
va face doar pentru scopurile specificate în această Politică și cu garanții adecvate în 
conformitate cu Legislația aplicabilă. 

Drepturile persoanelor vizate: 

a. Dreptul de confirmare dacă datele dumneavoastră cu caracter personal fac obiectul 
prelucrării, precum și dreptul de acces la acestea. 

b. Dreptul de a primi o copie a informațiilor personale pe care ni le-ați furnizat, într-un 
format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. 

c. Dreptul de a solicita rectificarea informațiilor personale pe care le-am colectat de la 
dumneavoastră. 

d. Dreptul de a solicita ștergerea informațiilor dumneavoastră personale. 
e. Dreptul de a va opune la prelucrea datelor dumneavoastră personale de către noi. 
f. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale de 

către noi. 



g. Dreptul de a solicita sa nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 
automată, inclusiv crearea de profiluri. 

h. Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal. 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România 
Telefon: +40318059211 
Website: http://www.dataprotection.ro/ 

i. Dreptul de a va adresa justitiei. 
j. Dreptul la portabilitatea datelor 

 
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informații suplimentare vă puteți adresa 
ND prin: 
Email la adresa: info@nouadreapta.org 
Prin posta sau personal, la adresa: Str. Viitorului nr. 81, sector 2, 
Bucureşti,  Telefon: 077 464 9721 

Durata pastrarii datelor personale  

ND păstrează datele cu caracter personal pe durata necesară îndeplinirii scopurilor 
pentru care sunt prelucrate, cu excepția situațiilor când astfel de date trebuie păstrate o 
perioadă mai lungă de timp, în vederea respectării unor obligații legale sau pentru îndeplinirea 
unor sarcini care servesc unui interes public. 

Protejarea datele personale pe care le prelucrăm 

Toate datele personale prelucrate de ND sunt supuse unui set de politici si proceduri 
pentru asigurarea sigurantei prelucrarilor și niveluri adecvate de confidențialitate, masuri 
împotriva pierderii, utilizării incorecte, accesului neautorizat, divulgării, modificării și 
distrugerii. 

ND va prelucra date personale numai în scopuri limitativ prevăzute în această Politică și 
nu va prelucra date personale în nici un scop incompatibil cu scopurile prevăzute. 

Persoanelor neautorizate nu li se permite accesul la datele cu caracter personal iar 
angajatii si colaboratorii ND au obligatia de a pastra confidentialitatea si nu pot divulga datele 
cu caracter personal decat in situatiile prevazute expres de lege. 

 
Actualizări sau modificări ale Politicii de confidențialitate 

ND poate actualiza sau modifica prezenta Politică de confidențialitate, periodic sau 
când este necesar, cea mai recentă versiune fiind postată pe site-ul nouadreapta.org, data 
ultimei actualizări fiind menționată sub titlu. Recomandăm consultarea regulată a politicii de 
confidenţialitate pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune. 

 

_________________________________________________ 

 

Am citit şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform politicii de confidenţialitate a 
Partidului Noua Dreaptă, afişate pe site-ul nouadreapta.org  

http://www.dataprotection.ro/
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