ANEXA CERERII DE ÎNSCRIERE ÎN
ASOCIAŢIA „INSTITUTUL PRO DIASPORA ROMÂNĂ” (A.I.P.D.R.)
Cuantumul cotizației de membru este la 10 lei / lună, plătibilă anticipat trimestrial direct în contul
curent al Asociației cu numărul RO 84 INGB 0000 9999 0415 0514 deschis la ING Bank N.V.
Amsterdam – Sucursala București.
Definiții ale membrilor susținători și asociați
Conform Capitolului IV, Art. 23, punctele 3 și 4 ale Statutului A.I.P.D.R.:
 VOLUNTARI - orice persoană fizică şi/sau juridică care îşi exprimă dorinţa de a activa în cadrul
Asociaţiei, se angajează să respecte valorile, scopul si obiectivele A.I.P.D.R., prevederile Statutului
şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi sprijină obiectivele Asociaţiei, fără a avea nici un
fel de obligații materiale față de Asociație;
 Membrii SUSŢINĂTORI – orice persoană fizică şi/sau juridică care îşi exprimă dorinţa de a
activa în cadrul Asociaţiei, se angajează să respecte valorile, scopul si obiectivele A.I.P.D.R.,
prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi sprijină obiectivele
Asociaţiei. De asemenea, membrii SUSȚINĂTORI se obligă să plătească cotizația de membru,
conform Capitolului IV, Secțiunea C, Art. 29, Aliniatul 4;
 Membrii ASOCIAŢI – orice persoană fizică şi/sau juridică care îşi exprimă dorinţa de a activa în
cadrul Asociaţiei, se angajează să respecte valorile, scopul si obiectivele A.I.P.D.R., prevederile
Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi care, prin competenţă şi activitate,
poate aduce o contribuţie reală la atingerea scopurilor Asociaţiei. De asemenea, membrii
ASOCIAȚI se obligă să plătească cotizația de membru, conform Capitolului IV, Secțiunea C, Art.
29, Aliniatul 4;
Dobândirea statutului de membru asociat de către membrii susținători
Conform Capitolului IV, Secțiunea B, Art. 28, orice membru susținător poate deveni membru
asociat al A.I.P.D.R. Condiția care trebuie îndeplinită pentru această schimbare de statut este
dobândirea unei experiențe adecvate în promovarea și implementarea valorilor, obiectivelor și
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proiectelor A.I.P.D.R.
După o perioadă de minim 3-6 luni de activitate susținută în cadrul Asociației a voluntarului sau a
membrului susținător, Consiliul Director al A.I.P.D.R. va evalua activitatea acestuia și îi va putea
propune dobândirea statutului de membru asociat al Asociației „Institului Pro Diaspora Română”.
Schimbarea de statut din voluntar sau membru susținător în membru asociat al A.I.P.D.R. se
validează numai prin votul Adunării Generale a Asociației.
Definiţii oferite de Legea nr. 667 din 2001
În înţelesul Legii de mai sus, următorii termeni se definesc după cum urmează:
a) date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct
sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai
mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau
sociale;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se
efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum
ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt
mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
c) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d) sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu
caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această
structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după
criterii funcţionale ori geografice;
e) operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de
prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza
unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept
privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act
normativ;
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f) persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori
de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora,
care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;
g) terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana
vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a
operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
h) destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite
date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul
unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
i) date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specific de prelucrare, nu pot fi
asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
Conform Legii 677/2001, Asociația „Institutul Pro Diaspora Română” este un operator de date cu
caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter
Personal.
Datele dumneavoastră personale oferite voluntar în cererea de înscriere în A.I.P.D.R. precum și în
documentele atașate acesteia, sau în corespondența dumneavoastră ulterioară cu reprezentanții
A.I.P.D.R., cuprinzând, dar nelimitându-se la, CV, scrisoare de intenție, CI sau pașaport, diplome și
atestate profesionale, răspunsuri oferite în cadrul interviurilor, chestionarelor sau sondajelor propuse
de echipa Asociației, etc., vor fi analizate și prelucrate de echipa A.I.P.D.R. strict în scopul unei
gestiuni interne eficiente a resurselor umane ale Asociației și în scopul alocării eficiente a acestora
în cadrul activităților Asociației.
Întregul set de drepturi ale voluntarilor și membrilor A.I.P.D.R. ale căror date se prelucrează
presupune un set corelativ de obligații pentru A.I.P.D.R.:
a) dreptul dumneavoastră la informare înseamnă obligația noastră de a vă informa despre
prelucrare, despre datele care sunt prelucrate, scopul în care se prelucrează (vezi paragraful
de mai sus), durata prelucrării, modul în care se prelucrează, dacă sunt supuse vreunui
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transfer (nu va fi cazul), etc.;
b) dreptul dumneavoastră de acces la date înseamnă obligația noastră de a vă oferi, la cererea
personală, acces la orice date care sunt prelucrate;
c) dreptul dumneavoastră de intervenție înseamnă obligația noastră de a efectua, la cererea
personală, actualizarea / modificarea datelor dumneavostră;
d) dreptul dumneavostră la opoziție înseamnă obligația nostră de a înceta orice prelucrare și de
a transforma datele dumneavoastră în date anonime, oricând, la cererea dumneavoastră
justificată.
Atenție! Imposibilitatea de a vă prelucra datele cu caracter personal în cadrul Asociației poate
conduce la o comunicare internă defectuoasă și poate naște semne de întrebare legate de buna
dumneavoastră credință ca membru al A.I.P.D.R.
Mai multe despre drepturile dumneavoastră și obligațiile A.I.P.D.R. în contextul prelucrării datelor
cu caracter personal puteți găsi în Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001.
Nu în ultimul rând, pentru orice nelămuriri sau întrebări, sau în cazul unor eventuale plângeri
ulterioare care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă cu A.I.P.D.R., vă încurajăm să contactați
Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro
Completarea și trimiterea pe email a cererii de înscriere în Asociația „Institutul Pro Diaspora
Română” presupune că ați luat la cunoștință și ați înteles informațiile de mai sus.
În cazul în care aveți orice nelămuriri legate de informațiile de mai sus nu ezitați să ne contactați la
emailul: Secretariat@ProDiasporaRomana.org
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