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DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI CONSIMȚĂMÂNT CU PRIVIRE LA 

PRELUCRAREA ȘI PUBLICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPURI 

PROMOȚIONALE 1  

 
De ce prelucreză Huawei date cu caaracter personal care și asupra a ce vă puteți exprima 

consimțământul? 

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în 

continuare „RGPD" sau „Regulamentul privind datele personale"), vă puteți acorda consimțământul 

pentru prelucrarea datelor dvs. personale de către Huawei în calitate de Operator în următoarele 

scopuri: 

● Organizarea și realizarea programului  Seeds for the Future (Programul), inclusiv servicii și 

corespondență, publicarea de informații despre câștigătorii programului, activități educaționale și 

acordarea de premii; Programul este special conceput pentru studenții interesați de tehnologie și se 

pot alătura programului studenți din domeniul STEM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) 

(denumite în continuare "Scopuri promoționale"). 

● Promovarea afacerii companiei Huawei prin sprijinirea talentului românesc în domeniul TIC și 

promovarea inovării în întreaga țară, prin intermediul Programului. 

● Promovarea afacerilor companiei Huawei prin publicarea pe internet a informațiilor despre 

Program, inclusiv a datelor dvs. cu caracter personal. 

 

Identitatea și datele de contact ale Operatorului 

Huawei Technologies S.R.L., o societate înregistrară potrivit legilor din România, cu sediul în Bd. 

Barbu Vacarescu nr. 201, etajele 14, 15, 16, 23, 24 și 25, Sector 2, București, România, înregistrată 

sub nr. J40/621/2007, având cod unic de înregistrare 20567140 ("Huawei" sau "noi") 

Puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor (”RPD”) la: Huawei DPO Office, Han-saallee 205, 

40549 Düsseldorf, Germania; https://www.huawei.com/en/personal-data-requestdpo@huawei.com 

sau trimițând un e-mail la dpo@huawei.com 

 

 

Datele Personale în legătură cu Scopurile Promoționale 

1. Datele cu character personal 

Ce date cu caracter personal 

prelucrează Huawei? 

Dacă sunteți un participant la Program prelucrăm următoarele date 

cu caracter personal despre dvs.: 

▪ Imaginea 

▪ Vocea 

▪ Numele și prenumele; 

▪ Data nașterii 

▪ CNP/document de călătorie 

▪ Nr. de telefon; 

▪ Adresa de e-mail; 

▪ Adresa pentru livrare; 

▪ Semnătura; 

▪ Cont de social media 

 
1 Consimțământul nu se aplică acelor scopuri care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor dvs. în cadrul fișei postului/poziției/rolului sau 

pentru îndeplinirea funcției dvs. la Huawei, de exemplu, redactarea și publicarea documentației pentru către client (i.a. propuneri, oferte), 
distribuirea de carduri de acces și de securitate / insigne cu fotografia feței, sprijinirea și promovarea serviciilor oferite de angajator clienților 

săi etc. 

https://www.huawei.com/en/personal-data-requestdpo@huawei.com
mailto:dpo@huawei.com
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▪ Data nașterii; 

▪ Alte informații profesionale sau personale relevante privind 

scopurile promoționale (de exemplu: hobby-uri, stagii, 

workshopuri, etc.) 

 

Care este sursa datelor cu 

caracter personal? 

Datele sunt colectate direct de la dvs. de către noi sau de către 

furnizorii noștri, care ne asistă în îndeplinirea scopurilor 

promoționale – astfel de furnizori pot prelucra date cu caracter 

personal în numele nostru în calitate de persoane împuternicite de 

operator. Persoana împuternicită de operator este GMP PUBLIC 

RELATIONS SRL, cu sediul în București, str Istria nr 4, Bloc 21E, 

scara 1, etaj 1, ap. 9, sector 2, CIF: RO 22181960, înregistrat la 

Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40 / 14479/2007, IBAN: 

RO26 RNCB 0088 0905 7496 0001 BCR - Sector 2. 

Este vreuna dintre datele cu 

caracter personal inclusă de 

RGPD în categoriile speciale 

de Date cu caracter personal? 

Nu. 

Pe ce temei legal se bazează 

Huawi atunci când 

prelucrează date cu caaracter 

personal? 

 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. este bazată pe 

constimțămânul dvs. voluntar, inclusiv consimțământul de a utiliza 

imaginea/vocea/videoclipurile dvs. în scopuri promoționale pe 

pagina http://www.seedsforthefuture.ro/, pagina Huawei și site-uri 

terțe (Art. 6 alin. 1 lit. a RGPD). Înțelegeți că odată ce datele cu 

caracter personal vor fi postate pe site-urile de social media, 

proprietarii acestor site-uri își stabilesc propriile scopuri de 

prelucrare și sunt ei înșiși operatori de date cu caracter personal 

diferiți de Huawei. Astfel, Huawei nu își asumă nicio 

responsabilitate pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră 

împotriva acestor terți. 

 

Sunteţi de acord să postăm imaginea/vocea/videoclipurile pe 

http://www.seedsforthefuture.ro/, Facebook, Instagram, Youtube, 

Linkedin, site-urile Huawei şi, eventual, alte site-uri de social media. 

(Art. 6 alin. (1) litera a RGPD). 

 

Deoarece Huawei este o companie multinațională, avem nevoie, de 

asemenea, de consimțământul dumneavoastră pentru transferul 

datelor cu carácter personal către China, țară care nu beneficiază de 

o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție emisă 

de Comisia Europeană și de garanții adecvate. (Artă. 49. Alineatul 

(1) litera (a) din RGPD). 

 

 

Vă puteţi retrage consimţământul în orice moment. Retragerea 

consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării în baza 

consimțământului anterioară retragerii acestuia.  

 

Neaprobarea sau retragerea consimțământului nu va avea efecte 

adverse asupra ta, dar te va împiedica să participi la Program. 
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Huawei prelucrează, de asemenea, datele cu caracter personal bazate 

pe interes legitim în scopul: 

- siguranţa şi securitatea tuturor participanţilor şi persoanelor 

implicate în Program (inclusiv 

securitatea online), protecția activelor, datelor, hardware-ului și 

software-ului nostru împotriva accesului și utilizării neautorizate și 

monitorizare în vederea detectării malware-ului și a altor amenințări 

la adresa securității (Art. 6 Alineatul (1) litera (f) din RGPD). 

- Comunicaţii legate de Program (participare la conferinţe, grupuri  

de discuţii, etc.) 

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate pe baza 

unei obligații legale la care Huawei este supusă, cum ar fi efectuarea 

declarațiilor către autorități (Art. 6 Alineatul (1) litera (c) din 

RGPD). 

 

Cine sunt destinatarii datelor 

cu caracter personal? 

Huawei utilizează furnizori pentru a asigura desfășurarea activității 

sale, executarea în mod corespunzător a scopurilor promoționale și 

pentru a asigura o protecție adecvată a datelor cu caracter personal. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu furnizorii 

noștri este întotdeauna efectuată la instrucțiunile noastre, iar părțile 

vor acționa numai în numele nostru în calitate de perosne 

împuternicite de operator. O astfel de prelucrare este întotdeauna 

protejată prin contracte pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter 

personal sunt prelucrate în conformitate cu legile și bunele practici 

de prelucrare a datelor. Pentru a se conforma legilor aplicabile sau 

pentru a se conforma procedurilor legale valabile, Huawei poate 

divulga, de asemenea, datele dvs. cu caracter personal autorităților. 

 

Huawei și persoanele împuternicite de aceasta stabilesc garanții 

tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate în 

conformitate cu standardele acceptate în industrie, pentru a asigura 

confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter 

personal prelucrate, prevenirea utilizării neautorizate a datelor cu 

caracter personal sau a accesului neautorizat la acestea sau 

prevenirea unei încălcări a securității datelor cu caracter personal. 

 

Persoana împuternicită de operator este: 

- GMP PUBLIC RELATIONS SRL, cu sediul în București, str 

Istria nr 4, Bloc 21E, scara 1, etaj 1, ap. 9, sector 2, CIF: 

RO 22181960, înregistrat la Registrul Comertului Bucuresti 

sub nr. J40 / 14479/2007, IBAN: RO26 RNCB 0088 0905 

7496 0001 BCR - Sector 2. 

Pe baza consimțământului dvs., datele dvs. Cu carácter personal vor 

fi postate pe www.seedsforthefuture.ro, Facebook, Instagram, 

Youtube, Linkedin și, eventual, alte site-uri de social media exclusiv 

în scopuri promoționale și de marketing. 

În acest caz, destinatarii datelor cu caracter personal sunt, printre 

altele: 

(i) Meta Platforms, Inc. și/sau partenerii săi. Politicile sale de 

confidențialitate pot fi accesate la următorul link: 

https://www.facebook.com/privacy/policy?_rdr. Operațiuni de 
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confidențialitate Divizia de platforme Meta, Inc. poate fi contactat la 

1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA. 

(ii) Google Ireland Limited și/sau partenerii săi. Politicile sale de 

confidențialitate și datele de contact ale responsabilului cu protecția 

datelor pot fi accesate la următorul link: 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US. 

(iii) Microsoft Corporation şi partenerii săi. Politica sa de 

confidențialitate poate fi găsită aici: 

https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement 

 

Datele dvs. cu caracter personal ar putea fi de asemenea trimise către 

echipele de HR, relații publice și marketing implicate în aducerea la 

îndeplinire a Scopurilor Promoționale.  
 

Pentru cât timp vor fi păstrate 

datele cu caracter personal 

înaintea ștergerii? 

Datele cu carácter personal ale participanților la Scopurile 

Promoționale vor fi procesate și/sau păstrate de Huawei timp de 1 an 

după încheierea activității, pentru candidații selectați pentru 

Program. Tot conținutul video/foto încărcat online în scopuri de 

marketing va rămâne pe pagină timp de patru ani. 

Datele cu caracter personal aparținând candidaților la Program care 

nu au fost selectați pentru a participa la Program vor fi șterse imediat 

după anunțarea participanților selectați la Program (după mijlocul 

lunii septembrie 2022). 

Datele cu caracter personal 

sunt transferate în afara 

Uniunii Europene? 

În calitate de companie globală, datele dumneavoastră cu caracter 

personal colectate de Huawei pot fi prelucrate sau accesate în 

țara/regiunea în care utilizați produsele și serviciile noastre sau în 

alte țări/regiuni în care Huawei sau filialele sale, furnizorii de 

servicii sau partenerii de afaceri au o prezență. Aceste jurisdicții pot 

avea legi diferite în materie de protecție a datelor. În astfel de 

circumstanțe, Huawei va lua măsuri pentru a se asigura că datele sunt 

prelucrate în conformitate cu prezenta politică și cu legislația 

aplicabilă. . Putem utiliza o varietate de mecanisme juridice, cum ar 

fi semnarea clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia 

Europeană; obținerea consimțământului persoanei vizate pentru 

transferul datelor în afara Uniunii Europene sau punerea în aplicare 

a unor măsuri de securitate, cum ar fi anonimizarea datelor cu 

caracter personal înainte de transferul de date. Puteţi da click aici 

(http://www.huawei.com/en/personal-data-request) pentru a obţine 

o copie a clauzelor contractuale standard ale UE. De asemenea, 

putem transfera date cu caracter personal in afara UE în baza unei 

decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție și a unor 

garanții adecvate; 

Datele cu caracter personal vor fi, de asemenea, transferate către 

China, țară care nu beneficiază de o decizie privind caracterul 

adecvat al nivelului de protecție și a unor garanții adecvate, în acest 

caz, baza legală a transferului fiind consimțământul.  

Cookies, semnalizatoare web 

și alte tehnologii 

Huawei colectează informații din vizitele dvs. pe site-urile noastre 

web pentru a ne ajuta să colectăm statistici despre utilizare și 

eficacitate, să vă personalizăm experiența și să adaptăm 

interacțiunile noastre cu dvs. Facem acest lucru prin utilizarea 

diverselor tehnologii, inclusiv a celor numite „cookies". Un cookie 
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este un pachett de date pe care un site web îl poate trimite 

browserului dvs., care poate fi apoi stocat pe computer ca o etichetă 

care identifică computerul. Deși cookies sunt adesea folosite doar 

pentru a măsura utilizarea site-ului web (cum ar fi numărul de 

vizitatori și durata vizitei) și eficacitatea (cum ar fi subiectele de care 

vizitatorii sunt cei mai interesați) și pentru a permite ușurința 

navigației sau utilizării și, ca atare, nu sunt asociate cu informații 

personale, ele sunt, de asemenea, folosite uneori pentru a personaliza 

experiența unui vizitator cunoscut pe un site web, fiind asociate cu 

informații de profil sau preferințele utilizatorului. În timp, aceste 

informații oferă o perspectivă valoroasă pentru a ajuta la 

îmbunătățirea experienței utilizatorului. 

 

cookies sunt de obicei clasificate ca "sesiune" cookies sau 

"persistent". Sesiune cookies vă ajută să navigați prin site-ul Web 

eficient, urmăriți progresul dvs. de la o pagină la o pagină, astfel 

încât să nu vi se ceară informații pe care le-ați furnizat deja în timpul 

vizitei curente. Sesiune cookies sunt stocate în memorie temporară 

și șterse atunci când browser-ul web este închis. cookies persistent, 

pe de altă parte, stochează preferințele utilizatorilor pentru vizitele 

curente și succesive. Acestea sunt scrise pe hard disk-ul 

dispozitivului, și sunt încă valabile atunci când reporniți browser-ul. 

Folosim cookies persistente, de exemplu, pentru a înregistra alegerea 

limbii și locației țării. 

 

În timp ce site-urile Huawei în acest moment nu recunosc semnalele 

automate ale browser-ului privind mecanismele de urmărire, cum ar 

fi instrucțiunile "nu urmări", vă puteți exprima în general preferințele 

de confidențialitate în ceea ce privește utilizarea majorității 

tehnologiilor cookies și similare, deși browserul web. Puteți seta 

browserul în cele mai multe cazuri pentru a vă anunța înainte de a 

primi un cookie, oferindu-vă șansa de a decide dacă să-l acceptați 

sau nu. De asemenea, puteți seta browser-ul pentru a opri cookies-

ul. 

 

Unele browsere web vă pot permite să activați o caracteristică "nu 

urmăriți" care trimite semnale către site-urile pe care le vizitați, 

indicând faptul că nu doriți activitățile dvs. online urmărite. Acest 

lucru este diferit de blocarea sau ștergerea cookies-ului, deoarece 

browserele cu o funcție "nu urmări" activată pot accepta în 

continuare cookies-ul. În prezent, nu există un standard industrial 

pentru modul în care întreprinderile ar trebui să răspundă la 

semnalele „nu urmăresc", deși s-ar putea dezvolta în viitor. Nu 

răspundem la semnalele "nu urmăriţi" în acest moment. Dacă vom 

face acest lucru în viitor, vom descrie modul în care în această 

Declarație de confidențialitate. Mai multe informații despre "nu 

urmări" sunt disponibile la www.allaboutdnt.org. 

 

Drepturile dumneavăastră în calitate de Persoană Vizată 
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În calitate de Persoană Vizată, aveți următoarele drepturi legale în legătură cu datele dumneavoastră 

cu caracter personal. Aceste drepturi pot fi supuse anumitor condiții și limitări conform legii. 

 

Vă puteți exercita aceste drepturi prin Portalul privind Datele cu caracter personal disponibil la 

următoarea adresă:  https://www.huawei.com/en/personal-data-request. Conform legii, solicitările 

privind exercitarea drepturilor trebuie să conțină suficiente informații astfel încât Huawei să poată 

verifica identitatea (să se asigure că persoanele care fac solicitarea sunt Persoanele Vizate insuși sau 

personae împuternicite în mod legal de acestea).  

 

 

De asemenea, ne puteți contacta oricând la dpo@huawei.com. 

 

Dreptul de acces 

 

Aveți dreptul de a obține de la Huawei confirmarea faptului că sunt 

prelucrate sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, unde este 

cazul, dreptul de acces la o copie a datelor cu caracter personal și 

informații specifice despre modul în care Huawei prelucrează datele cu 

caracter personal. 

Dreptul la ștergerea 

datelor (dreptul de a fi 

uitat) 

Aveți dreptul de a obține de la Huawei ștergerea datelor dumneavoastră 

cu caracter personal, în anumite condiții. 

 

Dreptul la rectificare 

 (Corectare) 

Aveți dreptul de a cere Huawei să corecteze orice date incorecte sau 

incomplete pe care le prelucrează despre dvs. 

Dreptul la 

restricționarea 

prelucrării 

Aveți dreptul de a obține de la Huawei restricționarea prelucrării în 

anumite condiții. 

Dreptul la opoziție 

 

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu 

caracter personal, în baza situației dumneavoastră particulare. 

Dreptul la portabilitate 

 

Aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce înseamnă că puteți 

solicita Huawei să mute, transmit sau să copieze datele dvs. cu character 

personal în alt mediu informatic, al altui operator.  

Dreptul de a vă retrage 

consimțământul 

Când temeiul legal al prelucrării este consimțământul dvs., aveți dreptul 

de a-l retrage în orice moment.   

Dreptul de a formula o 

plângere 

Aveți dreptul de a formula plângeri către Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la 

https://www.dataprotection.ro/. 

 

Glosar 

Operator Un operator este o persoană fizică sau juridică care(singură sau 

împreună cu alții) determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor 

cu caracter personal.  

Persoană vizată Persoana fizică indentificată sau identificabilă la care se referă datele cu 

caracter personal. 

Temei legal Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală doar în măsura și în 

limita în care se aplică cel puțin unul dintre temeiurile legale specificate 

în RGPD.  

Date cu caracter 

personal 

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 

(„persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care 

poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un 

element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, 

date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe 

https://www.huawei.com/en/personal-data-request


 

 

Declarație de confidențialitate și consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal în scopuri promoționale – Huawei Technologies S.R.L. 

 

 

 

             7/5 2021 v.1.0 

elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, 

psihice, economice, culturale sau sociale; 

 

Datele anonimizate nu sunt date cu caracter personal. 

Prelucrare Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu 

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu 

sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 

transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, 

alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

Persoană împuternicită 

de operator 

Înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau 

alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele 

operatorului. Persoanele împuternicite de operator acționează în numele 

operatorului și sub autoritatea acestuia.  

Categorii speciale de 

date cu caracter 

personal 

Date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, 

opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau 

apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date 

biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date 

privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea 

sexuală ale unei persoane fizice. 

 

Acordarea consimțământului 

Mai jos vă puteți acorda consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 

după cum a fost detaliat mai sus: 

 Declar că am citit și am înțeles această Declarație de confidențialitate și îmi dau în mod 

voluntar consimțământul către Huawei pentru a procesa datele cu caracter personal 

menționate mai sus și pentru a publica pe http://www.seedsforthefuture.ro/, Facebook, 

Instagram, Youtube, Linkedin, site-uri web Huawei și, eventual, alte site-uri de social media 

videoclipuri / imagini care conțin imaginea/vocea mea. 

 Sunt de acord cu transmiterea datelor mele cu caracter personal către destinatari din China 

și sunt conștient de riscurile posibile ale unei astfel de transmiteri pentru protecția datelor 

cu caracter personal din cauza absenței unei decizii privind caracterul adecvat și garanțiile 

adecvate. 

              

 


