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Declarație de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în 
raport cu Fondul pentru IMM-uri 

 
Protecția dreptului dumneavoastră la viață privată este foarte importantă pentru Oficiul 
Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală („EUIPO” sau „Oficiul”). Oficiul se 
angajează să respecte și să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal și să 
asigure respectarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată. Toate datele 
cu caracter personal, respectiv datele care vă identifică direct sau indirect, vor fi tratate în 
mod echitabil, legal și cu prudența cuvenită. 
 
Această operațiune de prelucrare este reglementată prin Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE. 
 
Informațiile din această comunicare se furnizează în temeiul articolelor 15 și 16 din 
Regulamentul (UE) 2018/1725. 
 
 
1. Care este natura și scopul operațiunii de prelucrare? 
 
Datele sunt culese și gestionate de Oficiu, pentru a evalua eligibilitatea solicitanților pentru 
participare la procedura de acordare a grantului din fondul pentru IMM-uri și pentru a evalua 
conținutul propunerilor depuse, în vederea acordării grantului. 
 
Sunt necesare anumite date pentru execuția granturilor acordate și în scopul obținerii unui 
feedback privind serviciul, inclusiv privind gradul de satisfacție. 
 
Datele cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru niciun proces decizional automatizat, 
nici pentru crearea de profiluri. 
 
 
2. Ce date cu caracter personal prelucrăm? 
 
Datele cu caracter personal prelucrate pot viza solicitantul, partenerii acestuia și entitățile 
afiliate, subcontractanții și personalul acestora (atât persoane fizice, cât și persoane juridice). 
Categoriile/tipurile de date cu caracter personal prelucrate sunt următoarele: 
 

• date de identificare: 
o numele (prenumele, numele de familie, numele de familie anterior); 
o denumirea întreprinderii; 
o semnătura persoanei sau a reprezentantului autorizat; 
o titlul, poziția, funcțiile și departamentul; 
o datele de contact (site-ul și adresa de e-mail, numărul de fax, numărul de telefon 

de serviciu și/sau mobil, adresa poștală oficială, țara de rezidență). 

• referința contului bancar (codurile IBAN și BIC), copie a unui extras de cont, codul de 
înregistrare în scopuri de TVA, declarația de înregistrare în scopuri de TVA, numărul 
de identificare în sistemul național de asigurări sociale; 

• declarația de eligibilitate și de îndeplinire a criteriilor de selecție; 
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• descrierea serviciilor pentru care se solicită grantul (IPPDA sau drepturi de proprietate 
intelectuală sau ambele). 

 
 
3. Cine este responsabil cu prelucrarea datelor? 
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfășoară sub responsabilitatea EUIPO. 
 
Datele cu caracter personal culese vor beneficia de tratament confidențial și vor fi prelucrate 
exclusiv de membrii personalului autorizat care se ocupă de procedurile de achiziții și de 
acordare de granturi, inclusiv de membrii personalului care se ocupă de chestiunile financiare 
și de membrii comisiilor de deschidere și de evaluare, exclusiv în scopuri de gestionare și 
administrare. Prelucrarea datelor cu caracter personal constituie responsabilitatea 
Departamentului Clienți, alături de Departamentul Financiar, în calitate de operatori asociați. 
Dacă este cazul, experții și contractanții externi care sprijină Oficiul cu evaluări pot să 
primească acces la datele cu caracter personal în baza necesității de a cunoaște, după 
semnarea unei declarații de confidențialitate și de absență a conflictelor de interese. 
 
 
4. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui sunt 

divulgate acestea? 
 
Datele cu caracter personal sunt stocate în aplicații informatice securizate, potrivit 
standardelor de securitate ale Oficiului. 
 
De asemenea, anumite date cu caracter personal sunt prezentate publicului, pentru 
îndeplinirea obligației de publicare a informațiilor cu privire la rezultatul procedurilor de 
acordare a granturilor. Informațiile prezentate sunt următoarele: 
a) numele beneficiarului; 
b) localitatea beneficiarului, respectiv: 

i. adresa destinatarului, în cazul în care beneficiarul este persoană juridică. 
c) suma angajată legal; 
d) natura și scopul grantului. 
 
Pentru a ne îmbunătăți serviciile și pentru a evalua succesul Fondului pentru IMM-uri, 
participanții la procedura de acordare a granturilor sunt invitați să răspundă la un sondaj. Se 
culeg doar adresa de e-mail și răspunsurile la sondaj. Rezultatele anonimizate ale sondajului 
privind satisfacția utilizatorilor pot fi publicate pe site-ul EUIPO. Pentru acest sondaj se 
utilizează instrumentul LimeSurvey al Oficiului. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să 
consultați declarația de confidențialitate specifică. 
 
În plus, la cerere, datele pot fi transferate consilierilor juridici ai Oficiului, Curții de Conturi 
Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), Serviciului de Audit Intern al 
Oficiului și Curții de Justiție. Anumite date cu caracter personal pot fi transferate către oficiile 
naționale de proprietate intelectuală, cu scopul de a verifica dacă s-au îndeplinit condițiile 
pentru acordarea grantului. Datele transferate se limitează strict la cele necesare pentru 
gestionarea procedurii de acordare a granturilor sau pentru investigații sau audituri oficiale. 
 
 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/LimeSurvey_en.pdf


 
DEPARTAMENTUL CLIENȚI 

    

 

3 

 

5. Cum vă protejăm și salvgardăm informațiile? 
 
Aplicăm măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a vă salvgarda și proteja 
datele cu caracter personal împotriva distrugerii, a pierderii sau a modificării lor accidentale 
sau ilegale și a divulgării sau accesării lor neautorizate. 
 
Toate datele cu caracter personal legate de gestionarea interacțiunilor cu utilizatorii sunt 
prelucrate de un software integrat de gestionare a relației cu clientul, care compilează 
informațiile referitoare la clienți și interacțiunile acestora cu Oficiul din mai multe surse. 
 
De asemenea, Oficiul utilizează alte sisteme/baze de date în care datele sunt stocate într-un 
mediu securizat în conformitate cu standardele Oficiului, precum și în dosare electronice 
specifice la care au acces numai destinatarii autorizați. Nivelurile corespunzătoare de acces 
sunt acordate individual numai beneficiarilor menționați mai sus. 
 
Baza de date este protejată cu parolă, într-un sistem cu sign-on unic, și este conectată 
automat cu numărul de identificare al utilizatorului. Evidențele electronice se păstrează în 
condiții de siguranță, pentru a garanta confidențialitatea datelor pe care le conțin. 
 
Toate persoanele care tratează date cu caracter personal în contextul gestionării 
interacțiunilor cu utilizatorii, indiferent de etapă, semnează o declarație de confidențialitate 
care se păstrează în dosarul procedurii. 
 
 
6. Cum puteți avea acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și, 

dacă este necesar, cum le puteți corecta? Cum puteți primi datele care vă 
privesc? Cum puteți să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal sau să restricționați prelucrarea/să vă opuneți acesteia? 

 
Beneficiați de dreptul de a accesa, rectifica, șterge și primi datele dumneavoastră cu caracter 
personal, precum și de a restricționa prelucrarea lor sau de a vă opune prelucrării, conform 
dispozițiilor de la articolele 17 la 24 din Regulamentul (UE) 2018/1725. 
 
Dacă doriți să verificați ce tip de date cu caracter personal sunt stocate în numele 
dumneavoastră de către operator și/sau să solicitați modificarea/corectarea sau ștergerea 
acestora, vă rugăm să transmiteți o solicitare explicită în scris către operatorul de date 
delegat, directorul departamentului Clienți. Orice solicitare de corectare a datelor 
dumneavoastră cu caracter personal va fi evaluată luând în considerare cerințele în materie 
de protecție a datelor. 
 
Cu toate acestea, drepturile de acces și de rectificare fac obiectul restricțiilor înainte de data-
limită de primire a cererilor de participare în cazurile în care este interzis contactul dintre 
Oficiu și solicitant (fără a aduce atingere excepțiilor pentru clarificări și corectarea erorilor 
administrative). Dreptul la rectificare este restricționat după expirarea termenului de primire 
a cererilor de participare, conform articolului 169 din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046. 
 
Vom da curs acestei solicitări fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună 
de la primirea sa. Totuși, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) 2018/1725, această perioadă poate fi prelungită cu până la două luni în caz de 
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necesitate, având în vedere complexitatea și numărul cererilor primite. Oficiul vă va informa 
cu privire la orice astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, comunicându-
vă motivele întârzierii. 
 
 
7. Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră? 
 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725, care afirmă că „prelucrarea este necesară 
pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din 
exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii”, cu 
articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/1725, care afirmă că 
„prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 
operatorului” și cu articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/1725, care 
afirmă că „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”. 
 
Datele cu caracter personal sunt culese și prelucrate în conformitate cu următorul 
(următoarele) instrument(e) juridic(e): 
 

• Regulamentul nr. BC-1-19 al Comitetului bugetar al Oficiului Uniunii Europene pentru 
Proprietate Intelectuală din 10 iulie 2019, de stabilire a dispozițiilor financiare aplicabile 
Oficiului („Regulamentul financiar”); 

• Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046; 

• Decizia de grant. 
 
 
8. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră? 
 
Dosarele de grant câștigătoare fac obiectul unei perioade de păstrare în scopuri 
administrative de până la 7 ani de la semnarea deciziei de grant, conform politicii de păstrare 
a Oficiului și conform graficului aferent dosarelor financiare. În cazul propunerilor 
necâștigătoare, perioada de păstrare este de până la 5 ani. 
 
Datele cu caracter personal care fac referire la persoanele juridice pentru care titlul oficial 
identifică una sau mai multe persoane fizice publicate pe site-ul Oficiului pentru ambele 
proceduri se elimină la 2 ani de la sfârșitul anului fiscal în care s-au acordat fondurile. 
 
 
9. Date de contact 
 
În cazul în care aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal, vă rugăm să le adresați operatorului de date, directorul departamentului Clienți, la 
adresa: DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
De asemenea, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul EUIPO (RPD) 
la adresa: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 
 

mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
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Căi de atac 
 
Dacă nu ați primit un răspuns adecvat la solicitarea dumneavoastră din partea operatorului 

și/sau a responsabilului cu protecția datelor, puteți înainta o plângere către Autoritatea 

Europeană pentru Protecția Datelor, la adresa: edps@edps.europa.eu. 

mailto:edps@edps.europa.eu

