Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi și dorim să fim deschiși și
transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică
în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datelor dumneavoastră cu caracter
personal.
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
Începând cu data de 25 mai 2018 sunt aplicabile prevederile Regulamentul (UE) 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulaţie a acestor date. Prin prezenta Politică de prelucrare a
datelor cu caracter personal, vă informăm cum protejăm datele dumneavoastră personale și
cum ne însușim prevederile Regulamentului.
Pagina web www.aromeproprii.ro aparține și este dezvoltat și editat de Agenția pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest) cu sediul social în Timișoara, str. Proclamația
de la Timișoara, nr. 5, jud. Timiș.
ADR Vest este o instituţie neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică. Ea face parte
din ansamblul organismelor şi instrumentelor financiare, regionale şi naţionale descris
în Legea nr. 315/ 2004, privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și
completările ulterioare.
NICHE - Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar este o inițiativă a
ADR Vest, finanțată în cadrul Programului Interreg Europe, care își propune crearea de
ecosisteme favorabile inovării în sectorul agroalimentar în 7 regiuni europene. Parte a acestei
inițiative, ADR Vest derulează un proiect pilot care vine în sprijinul producătorilor de produse
alimentare de pe teritoriul Regiunii Vest (județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara)
dar și a comunităților locale din zonele urbane.
Această pagină web nu reflectă opiniile Programului Interreg Europe, în consecință autoritățile
programului nu sunt răspunzătoare pentru utilizarea informațiilor conținute aici. De
asemenea, responsabilitatea pentru conținutul secțiunilor dedicate producătorilor locali și
HoReCa revine exclusiv acestora, nereflectând în mod necesar opinia ADR Vest.
Potrivit legislației în vigoare, ADR Vest este operator de date cu caracter personal fiind
responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează direct de la
persoanele vizate sau din alte surse, respectând caracterul privat şi securitatea prelucrării
datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane.
ADR Vest asigură persoanele vizate de confidenţialitatea tratării datelor furnizate, de
legalitatea, echitatea și transparența prelucrării datelor precum și de respectarea drepturilor
prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia datelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE.

Ce date cu caracter personal colectăm și care este scopul colectării lor
www.aromeproprii.ro colectează date cu caracter personal prin intermediul Formularelor de
înregistrare și a Formularelor de creare profil disponibile pe site sau ca urmare a transmiterii
pe e-mail a solicitării de realizare a unui profil pe site-ul nostru. Informațiile furnizate direct
de persoanele vizate, ca urmare a completării formularelor sunt: numele și prenumele, e-mail,
telefon, fax, adresă.
Datele furnizate prin completarea Formularului de profil vor genera un profil al solicitantului
și vor fi afișate pe site-ul www.aromeproprii.ro la secțiunea Producători respectiv la
secțiunea HORECA, doar în urma validării profilului de către administratorul site-ului, în
termen de maxim 48 de ore.
Administratorul site-ului își rezervă dreptul nevalidării profilului în următoarele cazuri: dacă
informațiile furnizate sunt incomplete sau dacă solicitanții nu fac parte din producătorii de
produse alimentare de pe teritoriul Regiunii Vest (județele Timiș, Caraș Severin, Arad și
Hunedoara) sau din comunitățile locale din zonele urbane.
De asemenea, prin intermediul formularului de contact sunt colectate informații privind
numele, prenumele și email-ul persoanelor vizate care doresc să solicite informații sau să
transmită mesaje. Pentru răspunsurile la solicitările de informații, furnizarea datelor cu
mențiunea “obligatoriu” este necesară iar refuzul punerii la dispoziție are ca efect
imposibilitatea transmiterii solicitărilor de informații către administratorul site-ului.
Datele colectate prin intermediul Formularului de contact nu vor fi transmise terților.
Politica de Cookies
Site-ul www.aromeproprii.ro nu folosește fișiere de tip cookie.

IP-urile persoanelor care accesează site-ul va fi prelucrat doar în scopuri de protecție și
detectare a atacurilor informatice asupra infrastructurii informatice și în scopul detectării
avariilor sau utilizării incorecte a serviciilor informatice puse la dispoziție.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri determinate, explicite şi legitime fiind
exclusă utilizarea acestora într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
Prin intermediul site-ului www.aromeproprii.ro sunt colectate date cu caracter personal
(nume, adresă de email, date de contact) în scopul promovării activităţii şi a producătorilor de
produse alimentare locale din cele patru județe ale Regiunii Vest către procesatori,
restaurante, operatori culturali, etc., în scopul oferirii de informaţii, în scopul soluționării
diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de către persoanele interesate/vizate.
Prin completarea formularului de înscriere, a formularului de creare profil și respectiv a
formularului de contact pe platforma www.aromeproprii.ro și bifarea căsuței “Sunt de acord
cu politica de prelucrare a datelor cu caracter personal” persoanele vizate își exprimă acordul

ca datele să fie prelucrate în conformitate cu scopul mai sus menționat.
Datele sunt păstrate strict pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost
colectate.
Orice utilizator înregistrat are posibilitatea de a modifica sau șterge profilul creat prin
accesarea Formularului de profil sau prin transmiterea solicitării pe adresa de e-mail
contact@aromeproprii.ro .
Datele cu caracter personal nu vor fi transmise terților. De asemenea nu folosim datele pentru
a trimite comunicări de marketing (newslettere, invitații, etc.)
Care sunt drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate?
Persoanele vizate au posibilitatea de a-și exercita următoarele drepturi, în condițiile prevăzute
de Regulamentul UE 679 / 2016:
Dreptul de acces la date și de a primi informații - dreptul de a solicita și de a primi un răspuns
referitor la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal. În situația în care răspunsul este
afirmativ, persoanele vizate au dreptul de a primi acces la datele respective precum și la
informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – dreptul de a solicita ștergerea datelor
cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care este retras consimțământul
(acordul) și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
Dreptul la restricționare – dreptul de a solicita restricționarea modului în care vă sunt
prelucrate datele personale. O dată restricționate aceste date, pot fi prelucrate doar cu
consimțământul expres al persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele personale într-un format
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, persoanele vizate
au dreptul ca datele prelucrate să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este
fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opoziție – dreptul de a se opune prelucrării datelor personale. Operatorul nu mai
prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care demonstrează că are
motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor,
drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanţă. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept
scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
Dreptul la rectificare – dreptul la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter
personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise
datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi
disproporționate.

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor
care se bazează pe consimțământ. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza
consimțământului acordat înainte de retragere.
Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal.
Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți contacta / notifica oricând la adresa: Str.
Gheorghe Lazăr, nr. 14, Timișoara, jud. Timiș, cod poştal 300080, sau pe e-mail la adresa
contact@aromeproprii.ro.

