
 

 

Notă de informare  

privind protecția datelor personale colectate prin Declarația 230 

 

Asociația Elite Art Club UNESCO înregistrată sub numărul 17 PJ /2003, cu 

sediul în strada Valea Cascadelor nr. 4, scara 1, etaj 6, apartament 18, sector 6, 

Bucuresti, Romania, cod fiscal 15317229, în calitate de Operator prelucrează datele 

tale cu caracter personal pe care ni le-ai transmis benevol prin Declarația 230, astfel: 

 - nume, prenume (inclusiv inițiala tatălui), adresa completă și corectă, CNP / 

CIF, telefon, fax, adresa de email, semnătura. 

Scopul în care prelucrăm aceste date este derularea campaniei de redirecționare a 

3,5% din impozitul datorat în scopul sprijinirii activităţii asociației Elite Art Club 

UNESCO și depunerea de către noi a formularului 230 pe care ni l-ați transmis, în 

baza de date ANAF.  

Baza legală a prelucrarii o constituie acordul tău ca urmare a insușirii și acceptării 

acestei note de informare și a faptului că ai ales liber și explicit să ne transmiți 

benevol formularul completat cu datele tale.  

Datele tale vor fi păstrate până la data de 31 Decembrie 2021 și nu vor fi utilizate 

în alt scop fără a vi se solicita consimțământul, cu excepția cazului în care ni se 

impune altfel datorită obligațiilor legale. Ele vor fi stocate în condiții de siguranță pe 

serverul nostru și vor fi șterse definitiv la sfârșitul perioadei de păstrare.  

Poți oricând să iți exerciți drepturile, conform regulamentului UE 2016/679 

privind protecția datelor cu caracter personal. Acestea sunt: dreptul de acces, de 

rectificare și de ștergere a datelor tale personale, dreptul la opoziție și restricționarea 

prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor.   

Exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus se face printr-o solicitare adresată în 

scris asociației fie prin e-mail pe adresa info@eliteart.org, fie prin poștă, cu 

confirmare de primire, pe adresa Piața Națiunilor Unite 3-5, Bl B2, Parter, Sector 4, 

București.  

 


