
ACADEMIA EINSTEIN POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Academia Einstein este parte a Asociatiei Casa Mircea Andrei cu sediul in Bucuresti, sector 1, str.
Subcetate  nr.  118.  Academia  Einstein  respecta  intimitatea  dumneavoastra  si  se  angajeaza  sa
protejeze  datele  dumneavoastra  cu  caracter  personal.  Aceasta  politica  de  confidentialitate
contureaza modul in care protejam datele cu caracter personal atunci cand dumneavoastra accesati
site-ul nostru sau le furnizati in mod direct si evidentiaza drepturile de protectie pe care le aveti si
cum legea va protejeaza.

Sumar al modulului in care folosim datele cu caracter personal
Academia Einstein foloseste datele personale:

 furnizate direct de dumneavoastra necesare inscrierii la programele educationale si culturale
pe  care  le  derulam (Atelierele  Einstein  pentru  copii;  Scoala  de  Iarna,  Primavara,  Vara;
Einstein After & Before School; proiecte si evenimente culturale) atunci cand va inregistrati
datele  dumneavoastra  si/sau  ale  copilului  dumneavoastra  prin  completarea  formularelor
electronice (e-formulare) de pe site-ul nostru sau cele in format editabil pe suport de hartie

 atunci cand suntem pe cale sa incheiem un contract cu dumneavoastra si ulterior, pe durata
derularii contractului

 atunci cand trebuie sa ne indeplinim obligatii impuse de lege
 cand  sunt  necesare  intereselor  noastre  legitime  sau  unei  a  treia  persoane  (de  regula,  o

autoritate publica)
 cand avem acordul dumneavoastra, in scopuri de marketing; pentru acest caz puteti in orice

moment sa va retrageti acest acord

Furnizam altor persoane sau companii datele dumneavoastra cu caracter personal, precum:
• persoanele care ne asista in derularea activitatii noastre
• persoanele cu care colaboram pentru realizarea activitatii noastre

Ce informatii colectam noi?

Noi colectam si procesam datele dumneavoastra personale sau ale copilului dumneavoastra atunci
cand  dumneavoastra  interactionati  cu  noi  si  site-urile  noastre,  si  atunci  cand  dumneavoastra
achizitionati resurse si/sau servicii de la noi. Acestea includ:

• numele  si  prenumele  dumneavoastra  si  al  copilului  si  codul  numeric  personal  al
dumneavoastra si al copilului dumneavoastra

• varsta  copilului  dumneavoastra/data  nasterii  lui  si  orice  informatie  medicala  relevanta
atunci cand este necesara pentru noi sa realizam un serviciu

• adresa dumneavoastra de acasa, adresa dumneavoastra de email, numarul de telefon si locul
dumneavoastra de munca

• detalii  legate de plata dumneavoastra,  inclusiv adresa de facturare si banca, atunci cand
achizitionati resurse sau servicii de la noi

• preferintele dumneavoastra privind marketingul, inclusiv orice acord pe care ni l-ati dat
• comunicarile pe care ni le-ati trimis

Cum folosim aceste informatii?

Noi procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:



• in vederea incheierii unui contract atunci cand achizitionati resurse sau servicii de la noi.
Acest lucru include: verificarea identitatii dumneavoastra; primirea platilor; comunicarea cu
dumneavoastra (parinti/reprezentanti legali ai copiilor); servicii de relatii cu clientii. 

• pentru a ne conduce activitatea si realizarea intereselor noastre legitime. 

In special: 
• noi vom folosi informatia data de dumneavoastra pentru a va pune la dispozitie detaliile

resurselor si serviciilor pentru care ne-ati contactat sau detaliile resurselor si serviciilor pe
care ni le-ati solicitat.

• pentru a raspunde la orice solicitare, comentariu sau plangere pe care ne-ati trimis-o. 
• noi monitorizam utilizarea site-urilor  noastre si  serviciile on-line,  si  folosim informatiile

dumneavoastra pentru a ajuta evaluarii, imbunatatirii si proteja resursele noastre, continutul,
serviciile si site-urile atat on-line cat si off-line.

• Folosim informatia pe care o furnizati  pentru a personaliza site-ul,  resursele si serviciile
pentru dumneavoastra.

• Folosim informatia pe care o furnizati pentru a investiga orice plangere pe care ati formulat-
o atat  dumneavoastra cat  si  alte  persoane despre site-ul  nostru ori  resursele si  serviciile
noastre.

• Noi vom folosi informatia pe care o furnizati in cazul unor plangeri formulate autoritatilor,
solicitari din partea autoritatilor, procese in fata instantelor, de exemplu in cazul inspectiei
din partea unei autoritati.

• Folosim datele personale ale unor persoane pentru a-i invita sa faca parte din campanii de
cercetare.

Si atunci cand:
• ne  dati  acordul,  va  vom  trimite  informatii  de  marketing  in  legatura  cu  resursele  si

serviciile noastre relevante sau alte resurse si servicii pe care noi vi le putem furniza.

Ce drepturi aveti?

Aveti dreptul de a ne cere o copie a datelor dumneavoastra personale; de a rectifica, de a sterge
sau  de a restrictiona procesarea datelor dumneavoastra personale;  de a obtine datele personale
pe care ni le-ati pus la dispozitie pentru inscrierea la programele educationale si culturale sau
pentru semnarea unui contract sau pe care ni le-ati furnizat cu acordul dumneavoastra intr-
un format citibil, si de a ne cere sa transmitem aceste date unui alt operator.

In completare, in anumite circumstante puteti sa va opuneti procesarii datelor personale (mai ales
atunci cand nu este nevoie sa procesam date personale pentru a satisface o cerinta contractuala sau
legala, sau cand folosim datele personale in scop de marketing).

Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, in masura in care prin rezolvarea cererii dumneavoastra
s-ar dezvalui date personale ale altei persoane, cand drepturile dumneavoastra ar incalca drepturile
unei a treia persoane (incluzand drepturile noastre), sau cand ne solicitati sa stergem informatii care
ne sunt impuse prin lege sa le pastram ori avem interese legitime sa le pastram. Exceptii relevante
sunt  prevazute  in Regulamentul  UE  679/2016,  cunoscut  drept  Regulamentul  General  privind
Protecţia Datelor Personale (General Data Protection Regulation – GDPR).
Pentru  a  va  exercita  aceste  drepturi  sau  pentru  a  obtine  alte  informatii,  il  puteti  contacta  pe
Responsabilul nostru cu protectia datelor la adresa indicata mai jos. Daca sunt aspecte nerezolvate,
aveti dreptul  sa va plangeti  la Autoritatea Uniunii Europene de Protectie a Datelor din orasul in
care locuiti, munciti sau in care a intervenit o incalcare a drepturilor dumneavoastra. 



Cat timp imi retineti datele cu caracter personal?

Noi retinem datele cu caracter personal atata timp cat impune legea sau atata timp cat este necesar
scopurilor pentru care noi procesam datele dumneavoastra cu caracter personal.

Cine este persoana responsabila cu protectia datelor?

Responsabilul este Asociatia Casa Mircea Andrei, aceasta fiind entitatea cu care aveti o legatura sau
care administreaza site-ul pe care l-ati vizitat.

Cum pot lua legatura cu dumneavoastra?

Speram ca v-am raspuns la intrebarile pe care le-ati fi avut despre modul in care procesam datele
dumneavoastra cu caracter personal. Daca aveti alte intrebari despre modul in care procesam datele
dumneavoastra cu caracter personal sau ati prefera sa nu luati parte la campaniile de marketing
puteti  contacta  pe  Responsabilul  cu  Protectia  Datelor  la  adresa  din  Bucuresti,  sector  1,  Str.
Subcetate nr.118 sau prin email la contact@academiaeinstein.org.  


