SISTEMUL DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE
DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
DVS. PERSONALE
Coordonatorul de proiect:
All Digital AISBL, BRUXELLES, BELGIA

Numărul acordului de finanțare:
590141-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD

Schema de finanțare:
Comisia Europeană prin programul Erasmus + Forward-Looking Cooperation Projects

Data începerii și durata proiectului:
01/01/2018 – 12/31/2019 (24 de luni)

1. Introducere
Această declarație de confidențialitate explică motivul prelucrării, modul în care colectăm,
gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor personale furnizate, modul în care sunt utilizate
aceste informații și drepturile pe care le puteți exercita în legătură cu datele dvs. (dreptul de acces,
rectificare, blocare etc.).
Instituțiile europene se angajează să vă protejeze și să respecte confidențialitatea. Prin urmare,
orice colectare a datelor, inclusiv datele personale ale persoanelor fizice, trebuie să respecte
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului European din 18
decembrie 2000, privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal de către toate instituțiile și organizațiile comunitare în ceea ce privește libera circulație a
acestor date.
Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 ("GDPR"), care a intrat în
vigoare în Mai 2018, prevede un set compact de norme privind protecția datelor în întreaga Uniune
Europeană pentru toate organizațiile/instituțiile și asigură, de asemenea, o mai bună protecție a
datelor pentru toți cetățenii. Prin urmare, pe lângă Regulamentul (CE) nr. 45/2001, notificarea
prezentă privind confidențialitatea aplică și directivele relevante din legea GDPR.
Această declarație se referă la Sistemul de dezvoltare a competențelor digitale, un proiect realizat
de All Digital AISBL cu sprijinul și finanțarea Comisiei Europene în cadrul programului Erasmus+,
schema de finanțare Forward-Looking Cooperation Projects.
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2. Cine sunt persoanele vizate de această declarație de confidențialitate?
Această notificare privind confidențialitatea vizează participanții, ca beneficiari ai exercițiului de
pilotare din cadrul proiectului DCDS.

3. De ce colectăm și procesăm datele dvs.?
Proiectul DCDS include pilotarea și testarea la scară mică a platformei de învățare online DCDS
(Moodle) și un program de formare de 60 de ore privind abilitățile digitale furnizate prin intermediul
acestei platforme pentru persoanele cu calificare redusă, cu vârsta peste 25 de ani, prin implicarea
unui număr de 150 persoane din 5 state membre ale UE: Grecia, Italia, Letonia, România și Spania.
Pe parcursul experienței de pilotare, cercetătorii din cadrul proiectului vor colecta informații prin
intermediul unor chestionare scurte cu privire la abilitățile dvs. digitale, experiențele dvs. (beneficii,
dificultăți, satisfacție) în ceea ce privește serviciile oferite în cadrul proiectului DCDS. Aceste
sondaje vor include mai multe date cu caracter personal, date a căror protecție este garantată de
această declarație de confidențialitate.
Datele pe care le colectăm în timpul programului pilot vor fi prelucrate în primul rând pentru a
permite evaluatorilor Comisiei Europene din cadrul programului Erasmus+, să evalueze și
monitorizeze propunerea de proiect DCDS și să gestioneze acordul de finanțare.
În al doilea rând, un subset limitat de informații colectate (cum ar fi vârsta, țara, sexul, statutul de
angajare, educația) vor fi prelucrate în scopuri de cercetare; aceste date vor fi colectate pentru a
rezuma rezultatele și pentru a evalua elementul de cercetare (experimentul pilot) al proiectului
DCDS. Rezultatele proiectului (cum ar fi studiul final sau orice alte date), pot fi publicate în scopuri
științifice, dar acestea nu vor specifica numele dvs. sau nu vor include referințe care să vă identifice
într-un anume fel. Informațiile colectate de la participanții DCDS se desfășoară, în general, în
conformitate cu obligațiile legale și etice de confidențialitate.
În cele din urmă, unele date personale (nume complet, telefon, e-mail) vor fi prelucrate în scopuri
de comunicare și vor permite personalului proiectului să țină legătura cu dvs. în timpul derulării
proiectului.

4. Cui i se permite să colecteze datele dvs.?
Următoarelor organizații (organizații care asigură instruirea), în calitate de parteneri proiectului
DCDS, le este permisă colectarea datelor dvs. la nivel local, în funcție de locația de instruire:
▌ În Grecia: Hellenic Open University
▌ În Italia: Centro Studi Citta di Foligno Associazione și Associazione Emiliano-Romagnola
Centri Autonomi di Formzione

▌ În Letonia: Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija
▌ În România: Fundatia EOS
▌ În Spania: Fundación Acción Social Educación y Tiempo Libre ESPLAI
Participanții se alătură exercițiului de pilotare DCDS în mod voluntar. Organizațiile care oferă
instruirea vor oferi participanților un formular de consimțământ informat, prin care veți putea să vă
exprimați consimțământul oficial privind participarea la pilotarea din cadrul proiectului DCDS. Acest
document este aliniat la notificarea actuală privind confidențialitatea și va garanta, de asemenea,
protecția datelor dvs. personale.

5. Care sunt datele pe care le colectăm și le procesăm?
În conformitate cu reglementările aplicabile (menționate la punctul 1), solicităm colectarea datelor
care sunt strict necesare pentru a implementa exercițiul pilot DCDS cu succes (în conformitate cu
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obiectivele proiectului) și pentru a minimiza cercul de date cu caracter personal necesare.
În timpul exercițiului pilot DCDS, următoarele date cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate
ulterior de la participanți, în calitate de beneficiari (persoane vizate):
▌ Prenumele și numele de familie
▌ Țara de rezidență
▌ Genul
▌ Numărul de telefon
▌ Adresa de email
▌ Vârsta
▌ Statutul actual privind ocuparea în câmpul muncii
▌ Ultima școală absolvită/nivelul de educație
▌ Aptitudini lingvistice și alte competențe conexe (transversale)
▌ Principalele interese individuale privind utilizarea tehnologiilor digitale
▌ În plus, ca parte a cercetării, experiențele dvs. cu serviciile (programul de instruire) livrate în
cadrul exercițiului pilot DCDS vor fi colectate și prin câteva sondaje scurte.

6. Cât timp vor fi păstrate datele dvs.?
Datele personale colectate și stocate pe serverele organizației All Digital AISBL (inclusiv datele de
pe platforma Moodle de învățare online creată în cadrul proiectului DCDS) vor fi păstrate pentru o
perioadă de maxim 5 ani după încheierea proiectului și a contractului de finanțare.
Datele personale transferate către ofițerii de proiect ai Comisiei Europene vor fi păstrate pe servere
securizate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la încheierea contractului de finanțare.

7. Cum protejăm datele dvs.?
Contractorii Comisiei Europene (în acest caz All Digital AISBL și organizațiile partenere ale
acesteia în cadrul proiectului DCDS) sunt legați printr-o clauză contractuală specifică în ceea ce
privește operațiunile de prelucrare a datelor dvs. personale.
Tuturor părților interesate care sunt implicate în derularea proiectului (cum ar fi partenerii de proiect,
personalul proiectului, evaluatorii interni și externi, cercetătorii, formatorii etc.) li se reamintește să
folosească datele personale primite, numai pentru scopurile cărora le-au fost atribuite și să nu ia
în considerare toate datele irelevante obținute în timpul exercițiului de pilotare DCDS.
Măsuri specifice de siguranță:
▌ Platforma Moodle prin care va fi livrat programul de instruire este o platformă gratuită de
învățare online folosită pe scară largă în întreaga lume, care deține propriul său sistem de
securitate și care oferă aplicații de securitate de mare amploare pentru a proteja datele
personale ale utilizatorilor săi.
▌ În platforma Moodle, profilul dvs. personal (și datele personale furnizate de acesta) vor fi
salvate și vi se va oferi posibilitatea de a folosi un pseudonim ‘pseudonimizare’ (care
înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot
fi atribuite la date specifice).
▌ În cadrul chestionarului de auto-evaluare de la început, aveți posibilitatea să primiți datele
dvs. personale într-un format utilizat în mod obișnuit, ușor de citit și interoperabil (pentru
corectare, blocare, rectificare etc.).
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▌ Cercetătorii, în calitate de operatori de date principali, trebuie să ia în considerare normele etice
profesionale, în prelucrarea și analizarea ulterioară a datelor cu caracter personal din
cercetările realizate.

8. Cine are acces la datele dvs. și cui îi sunt acestea divulgate?
Proiectul DCDS este coordonat de All Digital AISBL, o asociație internațională independentă,
implicată în dezvoltarea de programe de formare, care oferă servicii și oportunități de dezvoltare a
competențelor digitale pentru persoanele slab calificate din întreaga Uniune Europeană, prin
implicarea organizațiilor partenere din diferite state membre ale UE, cu sprijinul finanțărilor
europene.
Prin urmare, numai organizația All Digital AISBL, organizațiile partenere ale acesteia și personalul
acestora, precum și ofițerii Comisiei Europene, au dreptul să proceseze datele personale pe care
le transmiteți în timpul participării la proiectul DCDS.
Aceste organizații acordă o atenție deosebită pregătirii personalului lor (cum ar fi formatorii,
cercetătorii) cu privire la modul de a gestiona corect - în conformitate cu reglementările date - datele
dvs. personale.
Prevenirea utilizării neautorizate a datelor cu caracter personal:
▌ Personalul proiectului la nivel local, nu va permite niciunei persoane neautorizate să dețină
acces la sistemele informatice unde datele dvs. personale sunt colectate și ulterior prelucrate
(inclusiv citirea, copierea, modificarea sau eliminarea neautorizată a datelor dvs. personale,
introducerea neautorizată a datelor, precum și orice divulgare, modificare sau ștergere
neautorizată a datelor personale stocate; utilizarea neautorizată a sistemelor de prelucrare
a datelor prin mijloace de transmitere a datelor).
▌ Utilizatorii pot accesa numai datele cu caracter personal la care au primit acces, în funcție
de poziția pe care o ocupă în cadrul organizației (personal al proiectului, formator,
cercetător).
▌ Informațiile colectate nu pot fi citite, copiate, editate, mutate sau șterse fără a avea
permisiunea.
▌ Datele vor rămâne în controlul organizației All Digital AISBL și al operatorilor/controlorilor de
date ai Comisiei Europene. Nu se prevede transferul de date din UE / SEE.

9. Care sunt posibilele riscuri, cât de grave pot fi acestea și cum le putem trata?
Putem identifica doar riscuri minore, cu o probabilitate foarte mică care ar putea rezulta din
prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste riscuri pot apărea din motive tehnologice și sunt
nemateriale (cum ar fi inversarea neautorizată a pseudonimiei, unele pierderi de date din cauza
disfuncționalităților tehnice, desființarea platformei online). În orice caz, aceste evenimente sunt
rare și nu periclitează serios protecția datelor cu caracter personal. Pe de altă parte, astfel de riscuri
pot fi evitate prin măsurile de securitate enumerate la punctele 7 și 8.
Dacă încălcarea datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat față de
drepturile și libertățile participanților, în calitate de beneficiar al proiectului, organizația All Digital
AISBL va comunica fără întârziere părții vizate (Participanților) încălcarea datelor cu caracter
personal.

9. Care sunt drepturile dvs. și cum le puteți exercita?
Conform regulamentului GDPR, aveți dreptul să accesați datele dvs. personale, să le rectificați și /
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sau să le blocați în cazul în care datele sunt incorecte sau incomplete.
Participanții care doresc să verifice care sunt datele personale care au fost stocate de către
operatorul de date al Comisiei Europene, care doresc modificarea, corectarea, ștergerea sau
blocarea datelor sunt invitați să trimită un mesaj pe e-mail la următoarea adresă:
Operator/controlor de date:
Monika Holik, Șef de unitate
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Unit A1- Erasmus+: Support for Policy
Reform and Online Linguistic Support Office: J59, 06/033
Avenue du Bourget, 1
1049 Bruxelles
BELGIA
Date contact: EACEA-policy-support@ec.europa.eu
Operatorul de date/controlorul va răspunde cât mai curând posibil tuturor întrebărilor adresate de
către persoanele avizate, nu mai târziu de 15 zile lucrătoare.
În caz de conflict, puteți să vă exercitați dreptul, prin contactarea :
Ofițerului de protecție a datelor (DPO):
Date contact: data-protection-officer@ec.europa.eu
Și dacă este necesar:
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (EDPS)
Date contact: edps@edps.europa.eu

10. Unde puteți găsi informații mai detaliate?
Pentru mai multe informații, vă rugăm să cereți ajutorul organizației care asigură instruirea la nivel
local (Fundația EOS) sau să contactați coordonatorul proiectului:
Dl. Peter Palvolgyi, Chief Operating Officer
All Digital AISBL
1000-Bruxelles, Rue du Commerce 123, BELGIA
Telefon: +32 2 893 0201
Adresă Email: info@all-digital.org
Site Web: https://all-digital.org
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