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POLITICA  DE  CONFIDENȚIALITATE

     I.  Informații generale

     Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările
principale  ale  Muzeului  Național  de  Geologie,  situat   în  șos.  Pavel  D.Kiseleff,  nr.  2,  sector  1,
București  011345 , secție a  Institutului Geologic al României – IGR București,  (IGR),  entitate
juridică cu sediul în localitatea București,  str. Caransebeș nr.1, sector 1, înregistrată la Registrul
Comerțului  sub  nr.  J40/1777/1997  și  având  CUI  RO  1581793,  tel.031.403.34.00,  e-mail
office@igr.ro sau receptiemng@igr.ro.
     Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.geology.ro. („Site-ul”), site deținut
și administrat de IGR.
     Prezenta politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.geology.ro. 
     Prin  utilizarea  acestui  site  web,  sunteți  de  acord  cu  colectarea  și  utilizarea  informațiilor
dumneavoastră personale . Astfel de date pot fi : nume, prenume, adresa de e-mail, alte categorii de
date pe care le furnizați în contextual creării contului dumneavoastră de utilizator, date referitoare la
modul  în  care  utilizați  site-ul  (  de  exemplu  :  comportamentul  /  obișnuințele/preferințele
dumneavoastră, etc.),în cazul în care acestea sunt furnizate, în conformitate cu prezenta politică.
     Site-ul poate conține legături către și de pe alte  site-uri web. Dacă urmați un link către oricare
dintre  aceste  site-uri  web,  rețineți  că  acestea  au  propriile  politici  de  confidențialitate .  Muzeul
Național de Geologie ori IGR București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru
aceste politici  sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste
politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.
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     II.  Categorii de date personale colectate 

     Dacă sunteți  vizitator al  Site-ului,Muzeului Național de Geologie,  datele dumneavoastră cu
caracter personal   furnizate în mod direct, vor fi  prelucrate  în contextul utilizării Site-ului. Astfel,
de exemplu, pot fi prelucrate datele pe care le furnizați în cadrul accesării secțiunii de contact  în
scopul unor întrebări / reclamații/sugestii,, în măsura în care ne contactați în acest fel.

     În  principal  se  colectează  numele  și  adresa  dumneavoastră  de  e-mail,  pentru  a  răspunde
solicitărilor/sesizărilor/cererilor  transmise, dacă ați ales ca răspunsul să vă fie expediat pe această
cale.

     Dacă utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google pentru a vă crea cont de utilizator
pe Site, deținătorul website-ului va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile
respective: nume utilizator, adresa de e-mail.    
    
      III.  Scopul și temeiul legal al prelucrării pentru datele colectate 

     Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale, efectuată prin intermediul site-ului,
se realizează, în special pe baza consimțământului  oferit, în conformitate cu art.6 alin (1) pct.a din
REGULAMENTUL  (UE) 2016/679 al Parlamentului  European și al  Consiliului din 27 Aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și  privind  libera  circulație  a  acestor  date  și  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor - GDPR) și, implicit, a Legii nr. 677/2001.
     În  cazul  în  care  vă  opuneți  prelucrării  de  date,  nu  vă  putem  răspunde  la
solicitările/cererile/sesizările/ sugestiile sau la întrebările formulate de dumneavoastră.
     Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi utilizate în scopul efectuării diverselor analize, 
raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în
principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
     Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al  Muzeului
Național de Geologie de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor
dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea
urmări negative pentru dumneavoastră.
     Din punct de vedere al Regulamentului UE nr. 679 / 2016, fiecare prelucrare a datelor cu
caracter personal trebuie să  îndeplinească una dintre următoarele condiții: persoana vizată și-a
dat  consimţământul,  este  necesară  în  baza  unui  contract,  este  necesară  în  baza  unei  obligaţii
legale, este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public, sau este necesară pentru
interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părţi. 
     Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de
comunicare  la  distanţă  (e-mail,  sms),  de  comunicări  comerciale  privind  produsele  şi  serviciile
oferite  de Muzeul  Național  de  Geologie,  prin  intermediul  Site-ului,  prelucrarea  datelor

dumneavoastră are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Furnizarea

datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru
prelucrarea  datelor  dumneavoastră  în  acest  scop  nu  va  avea  urmări  negative  pentru

dumneavoastră. 
     În scopul soluționării plângerilor, reclamaţiilor, pentru monitorizarea traficului, dar  și pentru a
îmbunătăţi  experiența dumneavoastră oferită  pe Site,  prelucrarea datelor dumneavoastră are la
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bază interesul legitim al Muzeului Național de Geologie de a asigura funcționarea corectă a Site-
ului,  precum și  pentru  a  îmbunătății  permanent  experiența  vizitatorilor  acestuia,  inclusiv  prin
soluționarea  diferitelor  sugestii,  comentarii,  întrebări  sau  reclamații. Furnizarea  datelor
dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea
urmări negative pentru dumneavoastră.

     IV.  Care sunt destinatarii datelor dumneavoastră ?

     Unicul destinatar și utilizator (așa cum este definit acesta în art.4 pct.9 din GDPR) al datelor
oferite de dumneavoastră, în conformitate cu prevederile art 13, pct.1. lit.e din GDPR, este Muzeul
Național  de Geologie .  Acesta nu transmite  datele  dumneavoastră către alte  entități  fizice sau
juridice,  decât  numai în urma acordului dumneavoastră, exprimat în mod clar și  fără echivoc.
Exceptie fac datele cu caracter personal solicitate, în condițiile legii, de organele abilitate. În acest
sens, suntem obligați să transmitem date cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice,
dacă este prevăzut într-o dispoziție legală și dacă astfel se previne o infracțiune sau se protejează
siguranța națională, sigurața individului, sau siguranța publică, ori aceste informatții sunt necesare
în vederea rezolvării diferitelor situații juridice
     Muzeul Național de Geologie nu transferă datele dumneavoastră cu caracter  personal către
țări terțe din UE sau din afara spațiului economic european.
     Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Muzeul Național de Geologie poate dezvălui datele
dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care acordă sprijin în desfășurarea
activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către
autoritățile publice centrale/locale în următoarele cazuri, exemplificativ enumerate:
- pentru administrarea site - ului;
-  pentru  personalizarea,  menținerea  și  îmbunătățirea  site-ului  și  a  serviciilor  defășurate  prin
intermediul acestuia;
- pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și
activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
- pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de
lege;
- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, în legătură cu orice

procedură legală posibilă sau în curs, etc.

     V. Perioada de stocare  

     Ca principiu, Muzeul Național de Geologie. va prelucra datele  dumneavoastră cu caracter
personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
     Datele  dumneavoastră  vor  fi  păstrate  în  conformitate  cu  prevederile  art.  5,  pct.1,lit.  (c)
referitoare la minimizarea datelor și a cerinței de limitare a stocării prevăzută în art. 5, pct.1, lit (e).
     În acest sens,  durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în
conformitate cu cerinţele legale și cu reglementările interne ale Muzeului Național de Geologie.
     Stocarea datelor de natura personală se realizeaza pe servere situate în România, atâta timp cât
avem consimțămȃntul dumneavoastră.
     În situația retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor, indiferent de motiv Muzeul
Național de Geologie va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără însă a
afecta prelucrările desfășurate până la acel moment pe baza consimțământului exprimat de către
dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
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     Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru ne va
fi  solicitat  în  condițiile  legii  sau  dacă  se  va  constata  că  acestea  pot  fi  relevante  pentru  orice
procedură legală în desfășurare ori viitoare.

     VI.  Care sunt drepturile dumneavoastră și cum puteți beneficia de aceste drepturi ?    

     Conform  Regulamentului  (UE)  679/2016,  aveţi  următoarele  drepturi:  accesul  la  datele
personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul
de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu
fi  supus  unor  decizii  individuale  cu  caracter  automat,  precum și  de  a  vă  adresa  instanţei  de
judecată  competente.
     Disponibilitatea  acestor  drepturi  depinde  de  justificarea  legală  a  prelucrării.
     În  cazul  în  care  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  se  bazează  pe  consimţământul
dumneavoastră,  aveţi  dreptul  de  a  vă  retrage  consimţământul  în  orice  moment,  fără  a  afecta
legalitatea prelucrării  efectuate pe baza consimţământului  acordat înainte de retragerea acestuia.
     Conform Regulamentului (UE) 679 / 2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  
     Mai  multe  detalii  în  acest  sens  se  pot  obține  accesȃnd  adresa www.dataprotection.ro.
     Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări de
acces.  
     Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza
informațiile,  contactați  Muzeului  Național  de  Geologie ,  prin  intermediul  datelor  de  contact
prezentate în cadrul acestei politici sau la secțiunea contact de pe site. Pentru a vă putea răspunde
într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume, prenume, CNP și
adresă). Datele de natură personală deținute de către  Muzeului Național de Geologie sunt supuse
condițiilor din Regulamentul UE nr. 679 / 2016, care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la
toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.
     În cazul  în  care oricare  dintre  datele  cu caracter  personal  pe care ni  le-ați  furnizat  suferă
modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail, sau dacă doriți
să anulați orice fel de cerere adresată nouă, ori dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date
cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail
sau prin poștă la adresele menționate în prezenta politică.

     VII.  CONFIDENTIALITATEA  DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL  ALE
              MINORILOR SUB 16 ANI

     Minorii cu vârsta de până la 16 ani nu ar trebui să transmită nici un fel de date cu caracter
personal pe pagina web fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) tutorelui legal.
     Muzeul Național de Geologie nu colectează cu bună știință pe pagina sa de internet date cu
caracter personal de identificare de la persoane despre care ar fi știut că sunt minori (sub 16 ani) și
nici  nu le va folosi sau dezvălui  vreunei  terțe  părți  neautorizate,  fără consimțământul  expres al
tutorelui legal.
     Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință despre furnizarea de către copiii săi  a unor date cu
caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Muzeul Național de Geologie. 
     În cazul în care Muzeul Național de Geologie descoperă că o persoană minoră  i-a furnizat date
cu caracter personal, va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului
în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal ale copilului în scopurile specificate.
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     Luând în considerare tehnologia disponibilă în astfel de situații, vom face eforturi rezonabile
pentru  a  verifica  dacă  titularul  răspunderii  părintești  pentru  copil  a  dat  sau  a  aprobat
consimțământul precum și dacă datele cu caracter personal sunt introduse de un minor cu vârsta sub
16 ani.

     VIII.  SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

     Siguranța datelor personale înscrise pe site-ul Muzeul Național de Geologie constituie una dintre
prioritățile  noastre.  Cu  toate  acestea,  Muzeul  Național  de  Geologie atrage  atenția  că  nici  o
informație  transmisă via Internet nu poate fi în totalitate sigură și,  de aceea,  recomandă atentie
maximă la completarea oricăror tipuri de date online. 
     În aceste condiții, Muzeul Național de Geologie se angajează să ia toate măsurile posibile pentru
a  asigura  securitatea  informațiilor  colectate.  Păstrăm  măsuri  adecvate  de  precauţie  de  ordin
administrativ,  tehnic  și  fizic  pentru  a  proteja  datele  cu  caracter  personal  împotriva  distrugerii
accidentale  sau  ilegale,  pierderii  accidentale,  modificării,  dezvăluirii  sau  accesului  neautorizat,
utilizării  şi  tuturor  celorlalte  forme legale  de prelucrare a datelor  cu caracter  personal  aflate  în
posesia noastră.
     Muzeul Național de Geologie îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica sau actualiza politica de
confidenţialitate  în  orice  moment,  dar  nu  va  reduce  nivelul  de  protecţie  din  cadrul  acesteia.
Acordăm cea mai mare importanță aspectelor legate de confidenţialitate şi intenţionăm să rămânem
pe deplin conformați prevederilor legale în ceea ce priveşte politica de confidenţialitate şi protecţia
datelor  cu  caracter  personal.  Vom actualiza  periodic  politica  de  confidenţialitate  şi  vom  afişa
noutăţile pe această pagină.
     Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin,
atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este
posibil  Muzeul  Național  de  Geologie să  vă  ceară  confirmarea  identității,  printr-o  copie  a  unui
document de identificare, sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea
vine din partea persoanei vizate.
     Nu vom fi răspunzatori pentru nici o pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte,
neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați.

     IX.  MODIFICARI TERMENI SI CONDITII

     Modificări ale prezentei politici de utilizare si confidențialitate a site -ului Muzeului Național de
Geologie, ce vor apărea pe parcurs, vor fi publicate în timp util. 
     Această politică prezentată constituie, în întregime, un acord încheiat între vizitatorii paginii si
Muzeul Național de Geologie.
     Muzeul Național de Geologie își rezervă dreptul de a revizui și a aduce la zi aceste reguli, în
orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. 
     Nu uitaţi că, atunci când folosiţi un link pentru a ajunge de pe pagina noastră de internet pe o altă
pagină web, prezenta politică de confidenţialitate nu se mai aplică. 
     Navigarea şi interacțiunea pe care le desfăşuraţi pe o altă pagină web, inclusiv orice pagină care
are un link către prezentul site, se supun regulilor şi politicilor paginii respective.  
     Vă sfătuim să citiţi regulile şi politicile paginilor pe care le vizitaţi pentru a înţelege cât mai
exact procedurile lor de colectare, utilizare şi dezvăluire a datelor cu caracter personal.

     X.  Informare privind cookie-urile

     În prezent, Muzeul Național de Geologie nu utilizează cookie-uri. 
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  XI.  Cum puteți contacta DPO-ul ?

     Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt
prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm fie să vă adresați la adresa
de e-mail  office@igr.ro   sau receptiemng@igr.ro   , fie transmiteți  o scrisoare la adresa  Muzeului
Național de Geologie, șos. Pavel D.Kiseleff, nr. 2, sector 1, București 011345.

                                                                                                                 Avizat,
                                                                                                      Director General,
                                                                                          Dr. Ing. ȘTEFAN  MARINCEA

                                                                                                  Avizat,

                                                                            Șef Instalații de Interes Național,

                                                                                Dr. Delia-Georgeta Dumitraș

                                                                                                              Întocmit,
                                                                                    Responsabil date cu caracter personal

                                                                                  MIRCEA  CONSTANTIN
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