Din 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor
la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Deoarece colectăm datele tale personale,
dorim să te informăm în ce scopuri le folosim și care sunt drepturile de care dispui, conform Regulamentului.
Cine este entitatea care prelucrează datele tale personale
Potrivit Regulamentului (denumit în continuare GDPR), sunt operatori („Operatorii”) de date cu caracter personal :
•

REDACȚIA Studia Universitatis Babes‐Bolyai, Universitatea Babes‐Bolyai
Str. B.P. Hasdeu nr. 51, 400371 Cluj‐Napoca, Romania
Telefon: +40‐264‐405352; +40‐264‐405300 *6452; Fax: +40‐264‐591906
E‐mail: office@studia.ubbcluj.ro.

Ce date personale prelucrăm
Datele tale personale pe care le colectăm și prelucrăm sunt: numele și prenumele, afiliere instituțională și adresa de
e‐mail. Aceste date au fost sau sunt colectate în relația desfășurată în trecut sau care este în curs de desfășurare.
Aceste date sunt postate pe site și le folosim doar în scopurile permise de lege și de tine. Datele se regăsesc în arhiva
Revistei, in cuprinsul numărului în care este publicat articolul la care ești autor/coautor, afilierea instituțională și adresa
de contact fiind obligatorii în publicarea unui articol științific; eventuale sugestii se pot comunica prin contact la adresa:
office@studia.ubbcluj.ro.
În ce scopuri sunt prelucrate datele personale
Procesăm datele tale cu caracter personal în scopuri legitime, cel al desfășurării activităților editoriale.
Conform dispozițiilor legii naționale (Lg. 677/2001) și a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR), avem obligația să
administrăm datele tale cu caracter personal în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate.
Care este temeiul de prelucrare a acestor date
Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele tale personale este în primul rând consimțământul tău, acordat
cu prilejul publicării în revista noastră. Totodată, temeiul este și unul legal și/sau contractual și are la bază raportul
ce a luat naștere între tine și Redacția revistei.
Pentru cât timp sunt colectate datele personale
Datele personale colectate vor fi afișate pe site, în arhiva revistei:
✓ pe toată durata apariției articolului publicat pe site;
✓ ulterior expirării perioadei de 3 ani, în cazul în care păstrarea datelor personale colectate este necesară în
conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta.

