
Politica de Confidențialitate, protecție a datelor cu 
caracter personal și siguranță în mediul on-line 

A. INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București (referită, în continuare prin denumirea 
restrânsă de INCDCP-ICECHIM) în calitate de operator de date. Prin urmare, INCDCP-ICECHIM urmărește în permanență 
asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția si securitatea datelor 
cu caracter personal. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților INCDCP-
ICECHIM și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații 
privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.  

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Prin urmare, sunt colectate și prelucrate următoarele date cu caracter personal: 

- Nume și prenume
- Număr de telefon și adresa de căsuță poștală electronică
- Funcția deținută și societatea la care lucrează
- Nivelul de educație

C. SCOPUL PRELUCRĂRII

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia completării oricărui formular de pe acest site sau 
furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către INCDCP-ICECHIM în 
următoarele scopuri: 
• pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina INCDCP-ICECHIM în contextul serviciilor prestate prin

această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin formularelor acestei
pagini de internet;

• pentru activități de promovare şi mediatizare pentru produsele și serviciile INCDCP-ICECHIM sau ale partenerilor/
afiliaților prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale INCDCP-ICECHIM sau ale partenerilor/ afiliaților
INCDCP-ICECHIM, inclusiv prin transmiterea de către INCDCP-ICECHIM a unor comunicări comerciale în acest scop.
Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor
dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare;

• în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau
neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul
bifării căsuței corespunzătoare, sunteți de acord ca INCDCP-ICECHIM să utilizeze tehnici informatice care nu implică
prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot
atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest
scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă
sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile INCDCP-ICECHIM sau afiliaţilor/partenerilor INCDCP-
ICECHIM;

• în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile INCDCP-ICECHIM;
• în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

D. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază: 
• obligațiile legale care incumbă în sarcina INCDCP-ICECHIM ca urmare a operaţiunilor în mediul electronic derulate

prin intermediul paginii sale oficiale de internet, reglementate prin Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 suplimentată
de ghidul de aplicare elaborat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

• interesul legitim al INCDCP-ICECHIM de a-și promova produsele și/sau serviciile;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1643278515224&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1643278515224&from=EN
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209627
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=2122


 
 

• consimțământul dumneavoastră informat în ce privește activitățile de promovare/publicitate și alte prelucrări pentru care 
legislația în domeniu (Directiva 2002/58/EC, Decizia 9/2014 privind aplicarea Directivei 2002/58/EC, Avizul Grupului 
de Lucru „Articolul 29” ) prevede obligativitatea obținerii consimțământului. 

 
În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage 
consimțământul în orice moment. 
 
E.    DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
Datele cu caracter personal sunt arhivate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare 
menționate mai sus și ulterior, potrivit cerințelor din protocoalele noastre interne și în conformitate cu cerințele legale. 
 
F.    TRANSMITEREA ȘI DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate în afara României, în statele membre ale Uniunii Europene sau 
în afara Uniunii Europene, către societăți partenere ale INCDCP-ICECHIM sau către diverși împuterniciți ai INCDCP-
ICECHIM.  
 
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, INCDCP - ICECHIM poate dezvălui datele cu caracter personal către partenerii săi 
contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama 
INCDCP-ICECHIM ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri: 
• pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet precum și a serviciilor 

derulate prin intermediul acesteia; 
• pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către INCDCP-ICECHIM cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, 

de imprimare şi trimitere facturi etc.; 
• în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a 

participării dumneavoastră la diverse tombole sau concursuri cu caracter publicitar, sau alte campanii publicitare 
organizate de către INCDCP-ICECHIM; 

• în cazul unor campanii publicitare organizate de către INCDCP-ICECHIM împreună cu diverși parteneri contractuali 
sau afiliați ai INCDCP-ICECHIM; 

• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea 
caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; 

• pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege; 
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege. 
 
G.    DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI 
 

•    Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: dreptul de a obține de INCDCP-ICECHIM, la cerere și în 
mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate, și dreptul de a fi 
informat cu privire la respectiva prelucrare; 
 

•   Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la INCDCP-ICECHIM 
rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete; 
 

•      Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la INCDCP-ICECHIM ștergerea 
datelor dumneavoastă cu caracter personal. 
 

•   Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la INCDCP-ICECHIM restricția de prelucrare, în 
următoarele cazuri: 

- acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră; 
- procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb 

restricționarea prelucrării; 
- INCDCP-ICECHIM nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, însă dumneavoastră 

solicitați menținerea acestor date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale. 
 
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal 
să fie prelucrate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1600
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1600


 
 

•    Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, 
folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către INCDCP-
ICECHIM către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 
 

•   Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să 
vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care INCDCP-ICECHIM are motive legitime 
și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau 
atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;   
 

•   Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate 
exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează 
în mod similar într-o măsură semnificativă; 
 

•    Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că 
datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către INCDCP-ICECHIM. 
 
Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Legea nr. 363/28.12.2018 pentru protecția persoanelor fizice cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 
 
Această pagină de internet folosește un set de elemente de informare care identifică un dispozitiv sau o instanță a aplicației 
creionând, astfel, o amprentă digitală cu caracter personal (fișiere de tip cookie). Pentru mai multe informații cu privire la modul 
în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați pagina Politica de cookie-uri.   
 
H.    CUM PROTEJEAZĂ INCDCP-ICECHIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 
 
INCDCP-ICECHIM întreprinde demersuri administrative, tehnice, organizatorice și fizice de securizare pentru a proteja datele 
dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului 
neautorizat. 
 
I.    ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE 
 
Conținutul acestei Politici se supune actualizării periodice. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea 
prin note de informare. 
 
J.    CUM NE PUTEȚI CONTACTA 
 
Dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem vă rugăm 
scrieți-ne la următoarea adresa de poștă electronică office@icechim.ro sau contactați-ne la numărul de telefon: +40-21-3153299. 
De asemenea, vă invităm să completați formularul de pe site-ul icechim.ro/contact, pentru sugestii și abonări la buletinul nostru 
lunar de știri. 

 

https://icechim.ro/ro/contact/

