REGULAMENTUL CONCURSULUI
„Olimpiada ASF”

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și
Reasigurare din România (UNSAR) organizează în anul școlar 2021-2022 concursul online de
cunoștințe în domeniul financiar non-bancar - „Olimpiada ASF”, în cadrul Acordului de Parteneriat nr.
1190/25.01.2016, în scopul promovării educației financiare și pentru creșterea nivelului de incluziune
financiară.

Art. 1. Cadrul de organizare și desfășurare
(1) Prezentul document, denumit în continuare „Regulament”, asigură cadrul de organizare și
desfășurare al concursului online de cunoștințe în domeniul financiar non-bancar – „Olimpiada
ASF”.
(2) Concursul este organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în
București, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, înființată prin O.U.G nr.
93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările
ulterioare și Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România
(UNSAR), cu sediul în București, strada Dr. Iacob Felix nr. 17-19, etaj 1, sector 1, cod poștal
011031.
(3) Participant la „Olimpiada ASF” poate fi orice elev din învățământul liceal din România care
îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:
a) este înscris în clasa a XI-a de liceu în anul școlar 2021-2022;
b) nu este rudă sau afin, până la gradul al II-lea inclusiv, cu salariați / membri ai Consiliului A.S.F.
sau ai conducerii UNSAR;
c) s-a înscris la Concurs prin completarea în mod corespunzător cu date complete şi corecte a
Formularului de Înscriere pus la dispoziție de A.S.F. pe site-ul www.asfromania.ro.

Art. 2. Prevederi generale
(1) Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile şi obligatorii pentru toţi Participanţii la
concursul „Olimpiada ASF”.
(2) Regulamentul și Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt aduse la
cunoştinţa publicului prin publicare pe paginile web ale Organizatorilor, respectiv pe
www.asfromania.ro și www.unsar.ro. Aceștia îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba
Regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public acest lucru prin intermediul acelorași canale de
comunicare folosite la momentul anunțării concursului.
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(3) Se acordă trei premii primilor trei clasați la finalul concursului.

Art. 3. Înscrierea participanților
(1) Perioada de înscriere în cadrul concursului este 8 martie 2022 – 15 martie 2022, inclusiv.
(2) Înscrierea se realizează prin:
a) transmiterea datelor de contact ale Participantului (nume, prenume complete, adresă de e-mail,
telefon de contact, precizarea unității de învățământ în care studiază, județul și localitatea în
care se află unitatea de învățământ) completând un formular de tip Google Forms pus la
dispoziție de Organizatori, predefinit;
b) completarea / bifarea acordului de exprimare a consimțământului și a căsuței de luare la
cunoștință a prevederilor Regulamentului și a Notei de informare privind prelucrarea datelor cu
caracter personal.
(3) Înscrierile sunt gestionate de Organizatori, fiind validate până pe data de 16 martie 2022.
(4) Fiecărui Participant validat i se vor comunica detaliile necesare participării la concurs, folosindu-se
adresa de e-mail transmisă prin formularul de înscriere, în data de 25 martie 2022.
(5) Înscrierile care nu cuprind toate informațiile solicitate la alin. (2) sunt invalidate, Participantul
primind un email în acest sens.
(6) Eventualelor contestaţii ale Participanţilor cu privire la validarea datelor de înscriere le sunt
aplicabile dispozițiile prezentului Regulament.
(7) Datele transmise în procesul de înscriere nu vor putea fi modificate ulterior transmiterii lor către
Organizatori.
(8) Nu se iau în considerare înscrieri ale rudelor sau afinilor, până la gradul al II-lea inclusiv, ai
salariaților / membrilor Consiliului A.S.F. sau ai conducerii UNSAR .
(9) Participanții se obligă, la momentul înscrierii, ca toate informațiile furnizate să fie reale, în
conformitate cu legislația aplicabilă și să răspundă la orice solicitare de probare a veridicității
acestora, în cazul în care aceasta este solicitată de Organizatori.
(10) Semnatarii înscrisurilor/documentelor aferente procesului de înscriere sunt Participanții care au
vârsta de 16 ani la momentul înscrierii, în caz contrar, înscrierile fiind invalidate în conformitate cu
alin. (5).
(11) Subiectul concursului vizează noțiuni aferente pieței asigurărilor, pieței de capital și sistemului de
pensii private.
(12) Noțiunile utilizate în formularea întrebărilor din cadrul concursului sunt cele care se regăsesc în
programa școlară a disciplinei „Economie”, pentru clasa a XI-a, filiera teoretică (profilul real și
uman), filieră tehnologică (profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului), filiera
vocaţională (profilurile militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic) și pe paginile de internet
www.asfromania.ro/edu și www.asiguropedia.ro.
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Art. 4. Desfășurarea concursului și jurizarea
(1) Concursul va începe sâmbătă, 26 martie 2022, ora 10:00 a.m. şi se va încheia sâmbătă, 09
aprilie 2022, ora 14 a.m.
(2) Concursul se desfăşoară utilizând mediul online, respectiv platforma Kahoot, într-un număr de 3
(trei) etape.
(3) Fiecare etapă presupune un test grilă format din 20 întrebări cu răspuns unic sau multiplu.
(4) Participarea la concurs presupune logarea Participantului la platforma ZOOM și la platforma
Kahoot, utilizând datele de înscriere furnizate de Organizatori (user, cod înscriere). Accesul la
platforme este responsabilitatea Participantului.
(5) Platformele ZOOM și Kahoot pot fi accesate gratuit folosind orice dispozitiv mobil, calculator sau
laptop care dispune de un browser web.
(6) Timpul de răspuns este stabilit de Organizatori, în funcție de complexitatea întrebării.
(7) Etapa I este organizată în data de 26 martie 2022, ora 10:00 a.m. și se încheie în aceeași zi la ora
20:00.
(8) În cazul în care numărul de participanți înscriși și validați depășește numărul de 2.000 (număr
maxim admis simultan pe platforma Kahoot), Etapa I va organiza mai multe sesiuni în data de 26
martie 2022, la diferite ore. Numărul sesiunilor este direct proporțional cu numărul total al
Participanților validați. Numărul de sesiuni și orele de susținere vor fi făcute public pe data de 25
martie 2022.
(9) La finalul Etapei I se califică în Etapa a II-a primii 300 de Participanți care au obținut cele mai
mari punctaje, conform notării realizate automat de platforma Kahoot. Codurile de înscriere ale
celor calificați în Etapa a II-a sunt publicate pe pagina de internet a Organizatorului A.S.F.
www.asfromania.ro , în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea Etapei I.
(10) Susținerea Etapei a II-a va avea loc în data de 2 aprilie 2022, ora 10:00 a.m. și se va încheia în
aceeași zi la ora 14:00.
(11) La finalul Etapei a II-a se vor califica în finală (Etapa a III-a) primii 30 de Participanți care au
obținut cele mai mari punctaje, conform notării automate realizate de platforma Kahoot.
(12) Codurile de înscriere ale celor 30 de Participanți calificați în Etapa a III-a sunt publicate pe pagina
de internet a Organizatorului www.asfromania.ro, în ziua următoare încheierii Etapei a II-a.
Susținerea Etapei a III-a va avea loc în data de 9 aprilie 2022, ora 10:00 a.m. și se va încheia în
aceeași zi la ora 14:00.
(13) În urma derulării Etapei a III-a, primii 3 (trei) Participanți care au obținut punctajele cele mai mari
vor fi premiați de Organizatori. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor
obținute. Premiile se vor atribui conform prezentului Regulament.
(14) Jurizarea pentru fiecare dintre cele 3 (trei) etape este realizată în mod automat prin intermediul
platformei Kahoot care, în baza unui algoritm, validează răspunsurile corecte și stabilește un
punctaj individual, în funcție de corectitudinea răspunsului și rapiditatea cu care un Participant
introduce răspunsul corect, respectiv stabilește clasamentul aferent fiecărei etape.
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(15) Câștigătorii vor anunțați de Organizatori în data de 11 aprilie 2022, pe pagina de internet a
acestora sau oricare alte canale de comunicare agreate de Organizatori.
(16) Cele 3 (trei) premii oferite de UNSAR (loc I, II, III) constau în 3 (trei) laptop-uri în valoare de
2075 lei fiecare (6225 lei valoare totală a premiilor). Niciun premiu acordat nu poate fi înlocuit cu
alt premiu și nici nu se poate acorda contravaloarea sa în bani.
(17) În cazul refuzului Participantului câștigător de a beneficia de premiu (prin refuz înțelegându-se
faptul că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat
expres și neechivoc, în scris, și transmis prin e-mail Organizatorilor pe adresa de email
edu@asfromania.ro, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din
partea Organizatorilor.
(18) Premiile vor fi expediate de UNSAR după ce, în prealabil, Participanții câștigători au transmis
către ASF datele complete de identificare (nume, prenume complete, adresă de e-mail, telefon de
contact) și ale adresei de domiciliu/primire care poate fi numai din România pentru a intra în
posesia premiului însoțite de copia cărții de identitate. Costurile de curierat vor fi suportate de
UNSAR. Organizatorii nu au nicio răspundere în cazul în care, din cauza furnizării de informații
incomplete / incorecte / inexacte câștigătorii nu pot fi contactați și / sau nu le pot fi livrate premiile.
(19) Înainte de trimiterea premiului, Participantul desemnat câștigător (loc I, II sau III) va primi un
proces verbal ce-l desemnează câștigător pe care îl va transmite electronic, completat și semnat pe
adresa de e-mail: office@unsar.ro în termen de maxim 3 (trei) zile de la primire acestuia. Premiile
nu vor fi expediate până când Participantul desemnat câștigător nu va transmite acest document.
Orice stricăciuni, defecte, carențe în funcționare ale premiilor vor fi remediate de către Câștigători
pe baza garanției legale de conformitate a produselor.
(20) Eventualele contestații ale Participanților cu privire la rezultatele Concursului se transmit
Organizatorilor în termen de 24 de ore de la data comunicării câștigătorilor. Contestațiile se
soluționează în termen de 2 (două) zile de la data depunerii, de către o comisie formată din 3 (trei)
persoane desemnate de Organizatori. În cazul unei contestații, Organizatorii își rezervă dreptul de a
cere contestatorilor documente justificative.
(21) Organizatorii își rezervă dreptul de a retrage un premiu în cazul unei plângeri considerate
întemeiate. Rezultatul soluţionării contestaţiei se transmite Participantului care a formulat
contestaţia în termen de 3 (trei) zile de la data soluţionării și este definitiv.

Art. 5 Prelucrarea datelor cu caracter personal
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale tuturor participanţilor la concursul „Olimpiada ASF” se
realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și a celorlalte
prevederi normative în vigoare în domeniu.
(2) Datele cu caracter personal ale participanților la concursul „Olimpiada ASF” se prelucrează în
urma obținerii consimțământului specific, informat, liber exprimat și în cunoștință de cauză al
fiecărui participant.
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(3) În scopul obținerii consimțământului, participantul va fi informat asupra datelor cu caracter
personal care urmează a fi prelucrate, a condițiilor, a scopului și a duratei de prelucrare a datelor cu
caracter personal, precum și asupra drepturilor pe care le are în calitate de persoană vizată.
(4) Consimțământul participantului se acordă prin completarea / bifarea acordului de exprimare a
consimțământului și a căsuței de luare la cunoștință a prevederilor Regulamentului și a Notei de
informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibile pe platforma de înscriere la
concurs.
(5) Datele cu caracter personal ale participanților la concursul „Olimpiada ASF” se prelucrează în
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) al Regulamentului general privind protecţia
datelor.
(6) Datele cu caracter personal ale câștigătorilor concursului „Olimpiada ASF” se prelucrează în
conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1), lit. c) al Regulamentului general privind protecţia
datelor.
(7) Datele cu caracter personal ale participanților prelucrate în contextul și în legătură cu concursul
„Olimpiada ASF” se referă la nume, prenume complete, adresă de e-mail, telefon de contact,
precizarea unității de învățământ în care studiază.
(8) În contextul și cu referire la concursul „Olimpiada ASF” Organizatorii prelucrează datele cu
caracter personal ale participanților după cum urmează:
a) Datele cu caracter personal ale participanților la concursul „Olimpiada ASF” referitoare la
nume, prenume complete, adresă de e-mail, telefon de contact, precizarea unității de învățământ
în care studiază, sunt prelucrate de către A.S.F.;
b) Datele cu caracter personal ale câștigătorilor concursului „Olimpiada ASF” referitoare la nume,
prenume, data nașterii, C.N.P., adresa de domiciliu / reședință, adresa de e-mail, telefon de
contact, semnătura olografă sunt prelucrate de A.S.F. și de UNSAR.
(9)

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în situația descrisă la alin. (8) lit. b),
A.S.F. și UNSAR acționează ca operatori asociați în baza Acordului încheiat privind prelucrarea
datelor cu caracter personal între operatori asociați, conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Toate informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru concursul
„Olimpiada ASF” precum și cu privire la drepturile persoanelor vizate și modalitățile de exercitare
ale acestora se găsesc în Anexa nr.1, parte integrantă la prezentul Regulament.

Art. 6. Dispoziții finale
(1) Participanții la concurs nu au posibilitatea de a solicita modificarea parametrilor premiului oferit.
(2) Pentru participarea la acest concurs nu se percepe de către Organizatori nicio taxă, înscrierea fiind
gratuită.
(3) În cazul unor neînţelegeri apărute între Organizatori și Participanți, acestea vor fi soluționate pe
cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, oricare dintre părțile implicate se poate adresa
instanțelor de judecată române competente.
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(4) În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau previzionat de Organizatori şi a cărui apariţie îi pune pe aceștia în imposibilitatea de
a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la:
războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.
(5) Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform
condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorii vor fi exonerați de răspundere pentru
perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

Art. 7. Taxe și impozite
Organizatorul UNSAR se obligă să calculeze, să suporte, să rețină, să declare și să vireze către bugetul de
stat, impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor conform art. 4 alin. (15) în valoare totală de
6.225 de lei (TVA inclus), în conformitate cu prevederile Codului Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit,
Cap. VIII. Venituri din premii și din jocuri de noroc.
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ANEXA nr. 1

Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal la Concursul online de
cunoștințe în domeniul financiar non-bancar „Olimpiada ASF”

1. Operatorii de date cu caracter personal
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.
15, sector 5, cod poştal 050092, înființată prin O.U.G nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
și
Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), cu sediul în
București, strada Dr. Iacob Felix nr. 17-19, etaj 1, sector 1, cod poștal 011031
sunt operatori (asociați) de date cu caracter personal.

2. Scopul prelucrării
Operatorii prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților în următoarele scopuri:
a) organizarea și desfășurarea Concursului online de cunoștințe în domeniul financiar nonbancar „Olimpiada ASF” (înscrierea și validarea Participanților, desfășurarea celor 3 etape ale
Concursului, primirea și soluționarea contestațiilor, validarea câștigătorilor și atribuirea
premiilor, afișarea rezultate Concursului), precum și comunicarea pre și post eveniment;
b) îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile.

3. Temeiul prelucrării
Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată, după caz, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din
Regulamentul general privind protecția datelor în cazul participanților la concursul „Olimpiada ASF”,
respectiv art. 6 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Regulamentul general privind protecția datelor în cazul
câștigătorilor concursului;
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4. Categorii de persoane vizate și categorii de date cu caracter personal prelucrate
În vederea organizării și desfășurării concursului, A.S.F. va prelucra următoarele categorii de date:
a) pentru toți Participanții: numele și prenumele, adresă de e-mail, telefon de contact, precizarea
unității de învățământ în care studiază;
b) pentru câștigători: datele complete de identificare (numele și prenumele, data nașterii, C.N.P.,
adresa de domiciliu / reședință), adresa de e-mail, telefon de contact, semnătura olografă.
În vederea atribuirii și expedierii premiilor, UNSAR va prelucra următoarele categorii de date pentru
câștigători: datele complete de identificare (numele și prenumele, data nașterii, C.N.P., adresa de
domiciliu/reședință), adresă de e-mail, telefon de contact, semnătura olografă.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal prelucrate de Organizatori vor putea fi dezvăluite următorilor destinatari:
personalul A.S.F. și UNSAR cu atribuții strict determinate de contextul desfășurării Concursului,
precum și persoanelor împuternicite implicate în organizarea și desfășurarea Concursului, furnizorilor
de servicii în contextul și în legătură cu concursul „Olimpiada ASF”, inclusiv serviciilor de curierat
rapid, respectiv organelor abilitate, la solicitarea acestora, în situația unor activități ilegale.
Datele cu caracter personal prelucrate în contextual și în legătură cu concursul „Olimpiada ASF” nu vor
fi transferate în străinătate.

6. Perioada de stocare a datelor
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate numai pe perioada necesară îndeplinirii
scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate, iar ulterior acestea vor fi șterse, cu excepția
situațiilor în care prevederi legale exprese stipulează un alt termen.
Datele cu caracter personal ale câștigătorilor concursului „Olimpiada ASF” sunt stocate de către
Organizatori, conform prevederilor legale incidente, după cum urmează:
a) întocmirea și păstrarea documentelor financiar-contabile – 10 ani de la data încheierii
exercițiului financiar în cursul căruia evidențele contabile au fost întocmite potrivit legislației
contabile în vigoare;
b) revendicarea sau apărarea unor drepturi în justiție – se va lua în considerare termenul general
de prescripție de 3 ani, de la data colectării.

7. Drepturile persoanelor vizate
Conform prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, beneficiați
de:
a) Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care are în vedere
dreptul de a primi informații detaliate privind situațiile și operațiunile de prelucrare efectuate de
A.S.F.;
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b) Dreptul de acces la date, conform căruia aveți dreptul de a obține, din partea A.S.F., o confirmare
că datele cu caracter personal ale dumneavoastră se prelucrează exclusiv în scopurile indicate,
care sunt aceste date, durata prelucrării;
c) Dreptul la ștergerea datelor, conform căruia aveți dreptul de a solicita și obține de la A.S.F., în
cazuri justificate, ștergerea datelor cu caracter personal, cu excepția acelor date cu caracter
personal pentru care există prevederi legale exprese care stabilesc necesitatea păstrării lor;
d) Dreptul la rectificarea datelor, conform căruia aveți dreptul de a solicita și obține de la A.S.F.
rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea acestora;
e) Dreptul la restricționarea prelucrării, conform căruia aveți dreptul de a solicita și a obține, din
partea A.S.F. restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră în situația în care ați contestat
exactitatea datelor restricționare care se aplică pe perioada verificării exactității datelor, în situația
unei prelucrări ilegale, în situația în care aveți nevoie pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
unui drept în instanță sau în situația în care vă exercitați dreptul la opoziție, în condițiile
prevăzute de legislația în vigoare;
f) Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, pentru situațiile în care prelucrarea
datelor cu caracter personal ale dumneavoastră se realizează în baza consimțământului exprimat
în mod direct, expres și neechivoc. Retragerea consimțământului operează doar pentru situațiile
ulterioare acestei manifestări de voință, neavând caracter retroactiv;
g) Dreptul de a depune o plângere, conform căreia, în situația unor nemulțumiri legate de
prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră de către organizatori puteți transmite o
cerere responsabilului cu protecția datelor din cadrul A.S.F., la sediul din București, Splaiul
Independenței nr. 15, sector 5, sau la adresa de e-mail: dpo@asfromania.ro, precum și
responsabilului cu protecția datelor din cadrul UNSAR, la sediul din București, str. Dr. Iacob
Felix nr. 17-19, etaj 1, Sector 1, sau pe email office@unsar.ro.
În situația în care răspunsul acordat la solicitarea dumneavoastră nu este considerat satisfăcător, vă
puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul Gral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, +40.318.059.211 /
+40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau justiției.

8. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorii se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării
unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând Participanților la Concurs.
La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama în special de riscurile prezentate de
prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea,
modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise,
stocate sau prelucrate.

9. Consecințele refuzului furnizării datelor personale
În măsura în care ați optat pentru participarea la Concursul online de cunoștințe în domeniul financiar
non-bancar - „Olimpiada ASF”, furnizarea datelor cu caracter personal solicitate constituie o necesitate,
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din perspectiva Regulamentului și a obligațiilor legale, iar în lipsa acestor date nu se va putea efectua
înscrierea și respectiv participarea dumneavoastră la Concurs.

Având în vedere cele de mai sus, prin intermediul prezentei Note de informare, Operatorii asigură
garanțiile legale privind respectarea drepturilor și libertăților persoanelor vizate, transparența
prelucrărilor și dreptul la informare al persoanelor vizate.
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