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NOTA DE INFORMARE EVENIMENT 

Dorim să vă felicităm pentru decizia de a participa la Congresul Național al Colegiului 

Fizioterapeuților din România 2020 organizat de CFZRO în data de 21 noiembrie 2020,  

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN  

CONTEXTUL ORGANIZĂRII CONGRESULUI NAȚIONAL AL  

COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA 2020 

 

I. INFORMARE 

În baza dispozițiilor Regulamentului (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a datelor, Colegiul 

Fizioterapeuților din România (denumit în continuare Organizator), în calitatea sa de Organizator 

al Congresului Național al Colegiului Fizioterapeuților din România 2020 (21 noiembrie 2020) vă 

informează în legătură cu modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul 

pentru care acestea sunt folosite:  

1. Ce tipuri de date colectăm și de ce? 

Organizatorul va colecta și prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal după cum 

urmează: 

● Numele și prenumele - Necesar pentru identificare, comunicare și confirmare înscriere 

● Adresa de e-mail - Necesar pentru comunicare pre și post eveniment și confirmare înscriere 

● Colegiul teritorial din care faceți parte - Necesar pentru identificare 

● NRU – Necesar pentru identificare 

● Facultatea la care sunteți student – Necesar pentru acordare acces persoanelor interesate (în 

baza facultăților și specializărilor de profil) 

● Specializarea - Necesar pentru acordare acces persoanelor interesate (în baza facultăților și 

specializărilor de profil) 

2. Scopul prelucrării datelor personale 

Colectarea și prelucrarea datelor personale menționate se realizează cu scopul înscrierii 

Dumneavoastră drept participant la Congresul Național al Colegiului Fizioterapeuților din 

România 2020, pentru comunicarea prin e-mail cu Dumneavoastră privind detaliile participării 

la acest eveniment și pentru emiterea certificatelor de participare. Sub rezerva 

consimțământului Dumneavoastră, Organizatorul poate prelucra datele și în scopul informării cu 

privire la alte evenimente cu tematică similară, proiecte desfășurate.  

 

mailto:secretariat@cfizio.ro


  

COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA 
CIF: 38710536 

Cont IBAN:RO58BRDE410SV97037454100, BRD-Groupe Societe Generale 

Sediu social: Str. Slt. Al. Borneanu, nr.10-16, et.1, ap.3, sector 6, București 

Sediu lucrativ: Str. Drumul Sării nr. 2, sector 6, București 

Tel: 0741.077.811, E-mail: secretariat@cfizio.ro 

  

  

 

2 

3. Durata prelucrării pentru scopul principal 

Datele personale se stochează timp de doi ani. 

4. Cu cine împărtășim datele dumneavoastră? 

Organizatorul nu va comunica datele Dumneavoastră terților. 

5. Care sunt drepturile Dumneavoastră? 

Dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, luați la cunoștință drepturile de care beneficiați 

cu privire la prelucrarea datelor personale, indiferent de scopul prelucrării indicat mai sus, 

respectiv: de a vă retrage, în orice moment, consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal; de a solicita accesul la datele prelucrate; de a solicita rectificarea, ștergerea, 

restricționarea datelor prelucrate; de a se opune prelucrării datelor, exceptând cazul în care 

dispoziții legale prevăd contrariul; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a depune o 

plângere în fața ANSPCP; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată a datelor personale, inclusiv crearea de profiluri. Pentru orice solicitări pe care le 

puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, sau la retragerea 

consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate 

prin prezenta, puteți să ne contactați la adresa de email: dpo@cfizio.ro, e-mailul dumneavoastră 

ajungând persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal. 

II. TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE 

a) Furnizarea datelor personale este necesara în vederea participării persoanei fizice la 

evenimentul Congresul Național al Colegiului Fizioterapeuților din România 2020 și sunt 

prelucrate în temeiul art. 6 lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv prelucrarea este 

necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face 

demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.  

b) Consimțământ privind prelucrarea datelor personale în scopul oferirii de informații cu privire 

la alte evenimente organizate de către CFZRO prin e-mail. 
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