
Politica de confidentialitate 

Cine suntem 

Adresa website-ului nostru este: https://sustin.info. Compania ce o castigat acest proiect de 
Sustinere pentru dezvoltarea economiei sociale este Carmistin International 

Ce date personale colectam si de ce le colectam 

Comentarii 

Cand vizitatorii lasa comentarii pe website, colectam datele aratate in formularele de comentarii, 
dar si adresa IP a vizitatorului si sirul agentilor utilizator din navigator pentru a ne ajuta la 
detectarea spam-ului. 

Datele personale transmise in cadrul unei inscrieri la programul Sustinere pentru dezvoltarea 
economiei sociale vor fi:  

- Datele de indentificare ale unei persoane 
- Informatii ce se regasesc pe certificatul de nastere 
- Informatii ce se regasesc pe certificatul de casatorie (daca este cazul) 
- Informatii ce se regasesc pe ultima diploma de studii 
- Imaginea faciala ce se regaseste atat pe CI/BI cat si pe diploma de studii 
- Genul, varsta 
- Tipul zonei in care locuiti  
- Situatia profesionala actuala 
- Nivelul de educatie 
- Componenta familiala, cetatenia,  

Continut inglobat de pe alte website-uri  

Articolele din acest website pot include continut inglobat (de exemplu, video-uri, imagini, 
articole, etc.). Continutul inglobat de pe alte website-uri se comporta exact la fel ca si cum 
vizitatorii au vizualizat un alt website. 

Aceste website-uri pot sa colecteze date despre tine, sa foloseasca cookie-uri, sa inglobeze 
urmarirea suplimentara a tertilor si sa-ti monitorizeze interactiunea cu continutul inglobat, 
inclusiv sa-ti urmareasca interactiunea cu continutul inglobat daca ai un cont si esti autentificat in 
acel website. 

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal 

Datele furnizate si incarcate pe site-ul  https://sustin.info  (datele personale completate in 
campurile de inscriere si datele aflate pe documentele personale-certificate) sunt prelucrate in 
scopul inscrierii in programul de Sustinere pentru dezvoltarea economiei sociale. 
 



Cat timp iti pastram datele si documentele 

Datele personale colectate vor fi prelucrate cel putin pe perioada desfasurarii programului de 
finantare, adica 36 de luni. 

Arhivarea datelor personale se va face in concordanta cu cerintele autoritatilor de stat ce participa 
la acordarea fondurilor pentru proiectul SUSTIN. Durata poate fi prelungita daca se solicita ca 
acestea se se pastreza in evindetele companiei, perioada devenind de 50 ani conform Legii 
contabilitatii 82/1991 republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18/06/2008, cu 
modificarile ulterioare. 
 

Ce drepturi ai asupra datelor si documentelor tale 

In conditiile transmiterii unei inscrieri complete (date personale, documente de identificare, 
certificate personale) vor exista doua faze ce se diferentiaza prin timpul efectiv de extragere a 
datelor din arhive, gestiuni etc.  

Va exista posibilitatea de a elimina datele in cel mult 30 zile lucratoare si posibilitatea de a 
elimina datele cu o dificultate mai mare.  In functie de timpul acordat candidatului si evolutia 
proiectului la momentul solicitarii de eliminarea a datelor, acestea se pot regasi in raportarile 
transmise catre autoritatile de stat implicate in proiect. In aceste conditii retragerea datelor devine 
dificila. 

Unde iti trimitem datele si documentele 

Avand in vedere ca programul se desfasoara la nivel national prin implicarea autoritatilor de stat, 
iar colectarea se va face prin mediul online, vom clasifica tertii in doua categorii. Totalitatea 
datelor cu caracter personal transmise de catre aplicanti va fi accesate atat de catre tertii ce 
reprezinta institutii de stat (se reagasesc pe site-ul https://sustin.info cat si companiile de IT care 
contribuie la buna functionare a site-ului si la mentenanta server-elor de stocare a datelor. 

Cum iti protejam datele si documentele 

Datele si documentele tale sunt protejate in orice moment prin serverele securizate ale 
hostingului web, plugin-uri de securitate si politici de confidentialitate semnate cu terte persoane 
si angajatii implicati. 

Compania Carmistin International nu este raspunzatoare in cazul unei preluari neutorizate de 
catre terte persoane a informatiilor de pe site,  

Cookies 

Acest website utilizeaza cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si 
anunturile, pentru a oferi functii de retele sociale si pentru a analiza traficul. De asemenea, le 
oferim partenerilor de retele sociale, de publicitate si de analize informatii cu privire la modul in 



care folositi website-ul nostru. Acestia le pot combina cu alte informatii oferite de dvs. sau 
culese in urma folosirii serviciilor lor. In cazul in care alegeti sa continuati sa utilizati website-ul 
nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie. 

Cookie-urile sunt mici fisiere de text ce pot fi utilizate de catre website-urile pentru a face 
utilizarea lor mai eficienta. 

Legea stipuleaza ca putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., in cazul in care ele sunt strict 
necesare pentru operarea acestui website. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie 
de permisiunea dvs. 

Acest website utilizeaza diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de catre 
servicii parti terte care apar pe paginile noastre. 

Puteti, in orice moment, sa modificati sau sa va retrageti acordul din Declaratia privind modulele 
cookie de pe website-ul nostru. 

Aflati mai multe despre cine suntem, cum ne puteti contacta si cum procesam datele personale in 
Politica noastra de confidentialitate. 

Consimtamantul dvs. se aplica urmatoarelor domenii: https://sustin.info 

Prin bifarea casutei, aplicantul isi da acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 


