
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” (IFIN-HH) 
va informeaza asupra faptului ca incepand cu data de 25 Mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 
2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 
si privind libera circulatie a acestor date (Regulament). IFIN-HH se aliniaza acestui Regulament si va pune 
la dispozitie urmatoarele informatii legate de organizarea evenimentului Carpathian Summer School of 
Physics 2018 (CSSP18). 
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal vizează in principal promovarea si buna desfasurare a 
evenimentului CSSP18 dar si asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor. Datele cu caracter personal 
care fac obiectul prelucrarii sunt : nume, prenume, serie și numar B.I./C.I./pasaport, nume angajator, 
functie, adresa de e-mail, tara, numar de telefon precum si alte date colectate cu ocazia inregistrarii și 
participarii la eveniment. IFIN-HH colecteaza aceste date personale care ii sunt furnizate in mod voluntar, 
in format fizic sau electronic precum si date din surse publice.  
 
Pe parcursul evenimentului organizatorul va face fotografii si inregistrari video in care participantii pot fi 
recunoscuti. Organizatorul poate folosi aceste materiale in format electronic (pentru pagina 
evenimentului, site-urile si paginile de FB ale Institutului) sau letric (pentru afise). In conformitate cu 
Regulamentul, un acord din partea participantilor va fi solicitat.  
 
IFIN-HH nu divulga sau transfera datele dumneavoastra personale catre terti. Prin exceptie, IFIN-HH poate 
transfera aceste date in cazurile in care o impune legislatia in vigoare, pentru indeplinirea unei sarcini care 
serveste unui interes public, protejarii si valorificarii intereselor persoanelor vizate, in virtutea asigurarii 
interesului legitim. In vederea publicarii compendiilor in volumul de Proceedings, numele si prenumele 
vor fi transferate catre American Institute of Physics. 
 
O «Nota de Informare» privind prelucrarea datelor cu caracter personal precum si un consimtamant 
privind efectuarea de fotografii si intregistrari video in timpul evenimentului a fost redactata. O puteti gasi 
atasata aici si va fi inclusa si in mapa evenimentului. Va rugam sa o cititi cu atentie, sa o completati si sa o 
returnati organizatorilor la biroul de receptie al evenimentului inainte de inceperea evenimentului. 
Prezenta dumneavoastra in zona de desfasurare a evenimentului avand la cunostinta « Nota de 
informare » este considerata ca un comportament implicit de acceptare a continutului ei. 
 
Regulamentul  va acorda urmatoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la datele cu caracter 
personal; dreptul la rectificarea datelor personale; dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal 
(“dreptul de a fi uitat”); dreptul la restrictionarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea datelor cu caracter 
personal; dreptul la opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa 
autoritatilor in domeniu/justitiei.   
 
Pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus dar si pentru alte detalii sau intrebari, ne puteți 
contacta prin e-mail pe adresa gdpr@nipne.ro  sau prin posta pe adresa sediului Institutului - in atentia 
responsabilului cu protectia datelor. Fiecare solicitare va fi analizata și vi se vor comunica actiunile 
intreprinse in acest sens, respectand prevederile Regulamentului. 
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