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Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

UiPath Foundation este operatorul în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, 

ceea ce înseamnă că decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor. 

   

UiPath Foundation este o entitate juridică înființată în conformitate cu legile din 

România, cu sediul social pe strada Vasile Alecsandri nr. 4, str. Daniel Constantin nr. 11, 

Cam 1.3, clădirea A, Sectorul 1, București. 

 

Prin prezenta, UiPath Foundation dorește să vă informeze cu privire la prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal. 

 

1. Scopul și baza legală a prelucrării 

 

Această notă de informare vă este adresată, în calitate de contribuabil care intenționează să 

redirecționeze 3,5% din impozitul anual datorat către UiPath Foundation, prin completarea 

formularului 230, conform legislației în vigoare.  

 

 

Pentru campania de redirecționare a 3,5% din impozitul anual datorat, UiPath Foundation va 

prelucra următoarele date cu caracter personal, care trebuie completate în formularul 230:  

- Nume și prenume 

- Cod Numeric Personal 

- Adresă email 

- Adresă poștală, Strada, Număr, Bloc, Scară, Etaj, Apartament, Județ/Sector, Localitate, Cod 

Poștal  

- Telefon/ Fax 

 

 

2. Cu cine împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Datele personale colectate vor fi utilizate de către reprezentanții UiPath Foundation pentru 

completarea borderoului care trebuie trimis Autorității Fiscale împreună cu formularul 

completat. 

 

3. Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara țării: 

Datele personale nu sunt transferate către nicio altă entitate în afara țării. 
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4. Durata prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal: 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata derulării 

campaniei de redirecționare a 3,5% din impozitul anual datorat în anul 2021, durată decisă de 

ANAF. 

 

 

5. Securitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal: 

UiPath Foundation implementează măsuri tehnice și organizatorice care asigură prelucrarea 

datelor cu caracter personal, în condiții de siguranță, evitându-se astfel accesul neautorizat, 

distrugerea sau alterarea datelor. 

 

6. Drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm: 

 

Când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, este foarte important să știți că 

aveți următoarele drepturi: 

 

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră: 

aveți dreptul să obțineți o confirmare dacă prelucrăm datele cu caracter personal sau nu și, 

dacă da, să aveți acces la categoriile de date cu caracter personal, la condițiile de prelucrare, 

la o copie a datelor, prin trimiterea unei cereri în această privință; 

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți dreptul de a 

solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete pe care le avem 

despre dumneavoastră sau de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în 

care (i) datele nu mai sunt necesare pentru scopul lor inițial (și nu există un interes legitim sau 

o obligație legală), (ii) prelucrăm datele cu consimțământul dvs. și vă retrageți 

consimțământul și, prin urmare, nu mai există nici un motiv pentru prelucrare, (iii) obiectați și 

nu avem motive imperative pentru continuarea prelucrării, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, 

(v) este necesară ștergerea datelor pentru respectarea legislației UE sau a legislației 

românești, sau (vi) datele au fost colectate de la copii; 

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați restricționarea 

prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele personale prelucrate sunt inexacte, 

pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor cu caracter personal; 

(ii) prelucrarea este ilegală, însă nu doriți să ștergem datele dumneavoastră cu caracter 

personal, ci să restricționăm utilizarea datelor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de 

datele dvs. cu caracter personal pentru scopurile pe care le-am descris în această politică, dar 

solicitați datele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei acțiuni legale sau (iv) dacă v-

ați opus prelucrării în așteptarea verificării dacă interesele noastre legitime prevalează; 

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, atunci când prelucrarea se 

bazează pe consimțământul dumneavostră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate 

până la momentul retragerii consimțământului; 
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e) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor din motive legate de situația dumneavoastră 

particulară, atunci când prelucrarea se bazează pe un interes legitim sau prelucrarea datelor 

se face în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru profilare; 

f) Dreptul de a nu face obiectul unui proces decisional automatizat, inclusiv profilare, care are 

efecte juridice sau vă afectează semnificativ de o manieră similară. 

g) Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele dvs. personale pe care ni le-

ați furnizat, într-un format structurat, comun și care poate fi citit prin mijloace automate și 

dreptul de a transfera aceste date unui alt operator, dacă prelucrarea se bazează pe 

consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract și se realizează prin 

utilizarea mijloacelor automate; 

h) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor (ANSPDCP) și dreptul 

de a vă adresa instanțelor competente. 

 

 

7. Contactează responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal: 

Orice întrebare cu privire la procesarea datelelor dumneavoastră cu caracter personal de 

către UiPath Foundation poate fi adresată la adresa privacy@uipathfoundation.com. 
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