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Pronumele specifice unui gen & corectitudine politică
Faptul că pe acest site nu e utilizată în texte forma feminină a unor cuvinte (de exemplu ”ca membru”,
în loc de ”ca membru / membră”) nu denotă o lipsă de respect față de femei, ci are ca unic scop
simplificarea citirii textului. De aceea, le rugăm pe cititoarele textelor noastre să ne ierte pentru
utilizarea formulei simplificate și să fie convinse că sunt incluse din toate punctele de vedere în orice
comunicare a noastră!

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt
procesate, dreptul de acces și intervenție la aceste date, dreptul de a vă opune în orice moment în
privința procesării datelor dumneavoastră, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul
de acces la justiție. Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, contravine
prevederilor privind protecția datelor sau vă sunt lezate libertățile conferite de reglementările privind
protecția datelor în oricare alt mod, vă rugăm să vă adresați reprezentantului nostru responsabil de
securitatea datelor cu caracter personal. În cazul în care nu sunteți satisfăcuți de răspunsul primit, vă
puteți adresa autorității de supraveghere competente.
Persoana responsabilă de securitatea datelor cu caracter personal
Dragoș Bunescu
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 65, of. 622, Chișinău, Republica Moldova
Email: service.md@myworld.com

Autoritatea competentă de supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
str. Serghei Lazo 48, Chișinău, Republica Moldova
Telefon: (022) 820 801
Email: centru@datepersonale.md

