
DIDACTICA PUBLISHING HOUSE colectează date cu caracter personal, pe paginile website-ului 
www.gazetamatematicajunior.ro, numai cu consimțământul utilizatorului, în următoarele scopuri: 
- scopuri de efectuare de statistici generale pe unitate de învățământ. 
- trimiterea de comunicări cu privire la desfășurarea Concursului Gazeta Matematică Junior 
 
În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop 
decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare 
ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de 
dvs. care pot include: 

 perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate 
pentru a stabili această perioadă; 

 existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dvs., 
accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a 
dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor; 

 atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă 
retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe 
baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

 dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 
 existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel 

puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța 
și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dvs. 

 
Datele personale ale utilizatorului colectate sau stocate, nu vor fi prelucrate mai înainte ca: 

 Utilizatorul să își dea consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru unul sau mai multe dintre scopurile menționate mai sus; 

 Prelucrarea să fie necesară pentru a face demersuri in vederea transmiterii oricărui răspuns 
la orice fel de solicitare venita din partea utilizatorilor;  

 Prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine; 
 Prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o 

parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale utilizatorilor, care necesită protejarea datelor cu caracter personal. 

 
DIDACTICA PUBLISHING HOUSE se obliga ca datele colectate să fie folosite numai în conformitate cu 
scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date 
conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale utilizatorilor vreunui 
terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate. 

 

http://www.gazetamatematicajunior.ro/

