REGULAMENT
privind organizarea și desfășurarea
Concursului Național de Inovație Tehnica și IT “DaVinci”, Ediția a VI-a, 2020
de către Clubul Rotary București

DISPOZIȚII GENERALE
1. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului național de inovație tehnica si IT
“DaVinci” (în continuare - Regulament) stabilește condițiile de organizare, desfășurare și evaluare a
rezultatelor concursului (în continuare - Concurs).
2. Concursul este organizat de către Rotary Club București.
3. Concursul se organizează în scopul încurajării, promovării și recunoașterii valorilor în domeniul de
inovare tehnică și IT, cât și pentru a da un impuls anteprenorial bazat pe inovare.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
4. Concursul este deschis pentru participare tuturor elevilor din România si cuprinde 2 sectiuni :
- sectiunea 1 pentru elevii claselor V –VIII
- sectiunea 2 pentru elevii claselor IX –XII

5. Lucrările depuse pentru concurs trebuie să corespundă condițiilor prezentului Regulament.
Lucrarile inscrise pentru concurs pot avea doar 1 autor (caz in care se va inscrie doar 1 participant)
sau pot avea mai multi autori (cand lucrarea nu este inviduala- caz in care se va inscrie 1 echipa cu
detalierea componentei echipei) .
6. Participanții la concurs trebuie să respecte termenul limită stabilit de către organizatori de
prezentare a lucrărilor. Cererile depuse după termenul stabilit nu sunt admise să participe în
concurs.
8. La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să prezinte dovezi care să demonstreze
veridicitatea informațiilor prezentate în formularul cererii. În cazul depistării unor informații false
lucrările sunt excluse din concurs.
9. Publicarea sub orice formă a informațiilor despre inovație se va face doar cu acordul deținătorului
ei.
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DEPUNEREA LUCRĂRILOR
10. Doritorii de a participa la concurs depun o cerere-tip de participare conform anexei nr.1 la
prezentul Regulament. Formularul cererii poate fi accesat pe site-ul www.davincicontest.ro
Cererea (va fi completată și trimisă de către părinte/tutore pentru participanții cu vârsta de până la
16 ani) și materialele lucrărilor se prezintă în variantă electronică pe adresa de e-mail
contact@davincicontest.ro
11. La cerere se anexează:
a) Descrierea inovației conform cerințelor de prezentare stabilite în Anexa nr.2 la prezentul
Regulament (va fi completată și trimisă de către părinte/tutore pentru participanții cu vârsta de până
la 16 ani);
b) Declarația pe propria răspundere, Anexa nr.3 (va fi completată și trimisă de către
părinte/tutore pentru participanții cu vârsta de până la 16 ani);
c) Documente care confirmă valoarea inovației, acolo unde există, și efectele implementării ei;
d) Documentele care confirmă participarea la expoziții, saloane naționale și internaționale de
inovații/ invenții, acolo unde există;
e) Copia după brevete de inovație/ invenție sau a cererii pentru obținerea brevetului, acolo
unde există.
12. Suplimentar, la dorința participantului, pot fi prezentate documente și alte materiale care
confirmă valoarea rezultatelor obținute.

EXAMINAREA LUCRĂRILOR
13. Examinarea lucrărilor și evaluarea inovaților participante la concurs se efectuează de către
Comisia de evaluare conform criteriilor de evaluare specificate în anexa nr.3 la prezentul
Regulament.
14. În conformitate cu rezultatele obținute, Comisia de evaluare adoptă decizia finală privind
stabilirea primelor 10 cele mai reprezentative inovații, precum și selectează primii trei participanți
pentru premiere, fapt consemnat în procesul-verbal al Comisiei.
15. În cadrul examinării lucrărilor, prioritate se va acorda inovațiilor care au un impact pozitiv asupra
soluționării unor probleme ce țin de necesitățile curente ale societății și contribuie la dezvoltarea
acesteia.
16. În procesul examinării lucrărilor prezentate la concurs, comisia de examinare:
a) poate consulta participanții la concurs privind finalizarea și prezentarea lucrărilor;
b) recepționează lucrările de la participanți on-line sau fizic;
c) efectuează examinarea preliminară a lucrărilor;
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d) anunță participanții la concurs, organizează evenimentul de prezentare a inovațiilor și
festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului.

PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR
17. Pentru primele 10 inovații selectate se vor oferi diplome de participare .; 5 lucrari pentru
sectiunea 1 si 5 lucrari pentru sectiunea 2.
18. In cadrul fiecarei sectiuni pentru primele trei locuri se vor oferi premii materiale și diplome;
castigatorii locurilor IV si V vor primi premii materiale si mentiuni .

ACTIVITATEA COMISIEI DE EVALUARE
20. Comisia de evaluare este constituită din reprezentanți ai cluburilor Rotary cât și din specialiști
externi din domenii de activitate la care se raportează inovațiile.
21. În activitatea de examinare a lucrărilor și evaluare a inovațiilor Comisia de evaluare este obligată
să respecte principiile transparenței, obiectivității, precum și condițiile de confidențialitate.

DISPOZIȚII FINALE
22. Data limită de înscriere pentru concurs si data limită de depunere a lucrărilor vor fi stabilite in
functie de data desfasurarii etapei finale (respectiv evaluarea celor 10 finalisti , desemnarea
castigatorilor si evenimentul festiv de acordare a premiilor)

25. Rezultatele Concursului național de inovații “DaVinci” se fac publice prin paginile de web si
Facebook ale concursului , Rotary Club Bucuresti si Districtului Rotary 2241, cât și in mass-media.
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Anexa nr. 1
Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului național de inovații “DaVinci”

CERERE
de participare la concursul național de inovații “DaVinci”
NUME ECHIPĂ: ____________________________________________________________________________
(în cazul în care lucrarea nu este individuală)

PARTICIPANT PROFESOR (DACĂ ESTE CAZUL)
Nume: ________________________________

Prenume: ____________________________________

Vârsta: ______
Instituţia: ________________________________________________________________________________
Date contact:
Telefon: ___________________________________

E-mail: _______________________________________

PARTICIPANT 1
Nume:

___________________________________________________________________________________

Prenume: ___________________________________________________________________________________
Instituţia de învățământ: ________________________________________________________________________
Date contact: Telefon: _____________________________
Vârsta participantului:

E-mail: __________________________________

___________

[ ] Bifați cu “X” și completați următoarele câmpuri doar daca participantul are mai puțin de 16 ani.
Mă numesc ……………......................................................................., domiciliat in ………………………………………,
posesor al C.I/B.I. seria .......... nr. ..........................., eliberat de …………………….……………..............………………,
la data de: ……..………..………….., CNP: ………………..…..……………....., părinte / tutore al participantului mai sus
menționat si sunt de acord cu înscrierea minorului în vederea participării la Concursul Național de Inovație Tehnică și
IT DaVinci, Ediția a IV-a, organizat de Rotary Club București, precum și cu prelucrarea datelor personale conform
Politicii de confidențialitate a datelor descriese în Anexa nr. 4.
Semnătură părinte/tutore……………………………..
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PARTICIPANT 2

Nume:

___________________________________________________________________________________

Prenume: ___________________________________________________________________________________
Instituţia de învățământ: ________________________________________________________________________
Date contact: Telefon: _____________________________
Vârsta participantului:

E-mail: __________________________________

___________

[ ] Bifați cu “X” și completați următoarele câmpuri doar daca participantul are mai puțin de 16 ani.
Mă numesc ……………......................................................................., domiciliat in ………………………………………,
posesor al C.I/B.I. seria .......... nr. ..........................., eliberat de …………………….……………..............………………,
la data de: ……..………..………….., CNP: ………………..…..……………....., părinte / tutore al participantului mai sus
menționat si sunt de acord cu înscrierea minorului în vederea participării la Concursul Național de Inovație Tehnică și
IT DaVinci, Ediția a IV-a, organizat de Rotary Club București, precum și cu prelucrarea datelor personale conform
Politicii de confidențialitate a datelor descriese în Anexa nr. 4.
Semnătură părinte/tutore……………………………………..

PARTICIPANT 3

Nume:

___________________________________________________________________________________

Prenume: ___________________________________________________________________________________
Instituţia de învățământ: ________________________________________________________________________
Date contact: Telefon: _____________________________
Vârsta participantului:

E-mail: __________________________________

___________

[ ] Bifați cu “X” și completați următoarele câmpuri doar daca participantul are mai puțin de 16 ani.
Mă numesc ……………......................................................................., domiciliat in ………………………………………,
posesor al C.I/B.I. seria .......... nr. ..........................., eliberat de …………………….……………..............………………,
la data de: ……..………..………….., CNP: ………………..…..……………....., părinte / tutore al participantului mai sus
menționat si sunt de acord cu înscrierea minorului în vederea participării la Concursul Național de Inovație Tehnică și
IT DaVinci, Ediția a IV-a, organizat de Rotary Club București, precum și cu prelucrarea datelor personale conform
Politicii de confidențialitate a datelor descriese în Anexa nr. 4.
Semnătură părinte/tutore……………………………………..
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PARTICIPANT 4

Nume:

___________________________________________________________________________________

Prenume: ___________________________________________________________________________________
Instituţia de învățământ: ________________________________________________________________________
Date contact: Telefon: _____________________________
Vârsta participantului:

E-mail: __________________________________

___________

[ ] Bifați cu “X” și completați următoarele câmpuri doar daca participantul are mai puțin de 16 ani.
Mă numesc ……………......................................................................., domiciliat in ………………………………………,
posesor al C.I/B.I. seria .......... nr. ..........................., eliberat de …………………….……………..............………………,
la data de: ……..………..………….., CNP: ………………..…..……………....., părinte / tutore al participantului mai sus
menționat si sunt de acord cu înscrierea minorului în vederea participării la Concursul Național de Inovație Tehnică și
IT DaVinci, Ediția a IV-a, organizat de Rotary Club București, precum și cu prelucrarea datelor personale conform
Politicii de confidențialitate a datelor descriese în Anexa nr. 4.
Semnătură părinte/tutore……………………………………..

Solicit/solicitam participarea la Concursul național de inovație tehnica si IT “DaVinci” cu următoarea
inovație (denumirea):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Vă rugăm bifați dacă ați citit și sunteți de acord cu următoarele:

[ ] Declar că am citit si sunt de acord cu Politica de confidentialitate a datelor (Anexa nr.4).

Data _____________

Semnătura _____________________________________
(Semnătură părinte / tutore în cazul participanților cu vârste sub 16 ani)
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Anexa nr. 2
Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului național de inovații “DaVinci”

CERINȚE DE PREZENTARE A INOVAȚIEI

Nr.
1

Criterii
Numele, prenumele autorului
/echipei (în cazul în care lucrarea nu
este individuală)

2

Denumirea instituției de
învățământ/ organizației

3

Denumirea inovației

4

Numarul brevetului/ cererii de
brevet, dacă există

5.

DENUMIREA inovației (maximum 100 caractere):

Concursul Național de Inovație Tehnica și IT “DaVinci”, Ediția a VI-a, 2020

Descriere

6. DESCRIEREA inovației (maximum 1000 caractere):
Pentru o mai bună înţelegere a invenţiei sau creaţiei dvs, vă rugăm să ataşaţi orice alte prezentări,
fotografii, detalii etc.

7

Domeniul de aplicabilitate

8

Avantajul acestei inovații față de
produsele existente pe piață

9

Factori de risc

[ ] Bifați doar dacă introduceti numele și prenumele singurului autor și are mai puțin de 16 ani.
Mă numesc …………………………………….…………......................, domiciliat in …………………………………………………,
posesor al C.I/B.I. seria .............. nr. ..................., eliberat de ………….........…………………, la data de: ……………………..,
CNP: ……………………………....., părinte / tutore al participantului mai sus menționat si sunt de acord cu prelucrarea datelor
personale ale acestuia conform Politicii de confidențialitate a datelor descriese în Anexa nr. 4.

Nume și Semnătura ____________________________________
(Nume și semnătură părinte / tutore în cazul participanților cu vârste sub 16 ani)
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Anexa nr. 3
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul, ……………………………………………….., domiciliat in ……………………………………, posesor al
C.I/B.I. seria ........ nr. ..................., eliberat de ………………………………………, la data de: ……………………..,
CNP: …………………………....., in calitate de participant la Concursul National de Inovație tehnica si IT “Da Vinci”,
organizat de Clubul Rotary București, in data de 4 iulie 2017, declar pe propria răspundere următoarele:
Am participat la concursul sus-menționat din proprie inițiativă si fără a solicita sau primi de la Clubul Rotary
București o remunerație in acest scop;
2. Am participat la concursul sus-menționat cu Proiectul intitulat
„
……………………………………………”, proiect cu care am fost admis in concurs;
3. Organizatorul Concursului National de Inovație tehnica si IT “Da Vinci” (Clubul Rotary București) si/sau
reprezentanții săi nu mi-a cerut/solicitat/impus in vreun fel sa redactez proiectul sus-menționat si nici nu mi-au
impus/sugerat tema Proiectului;
4. Proiectul a fost conceput si redactat in integralitate de catre mine, din inițiativa mea si pe baza informațiilor si
datelor pe care le-am obținut din surse proprii;
5. Proiectul îmi aparține in totalitate si îmi asum integral originalitatea si autenticitatea sa;
6. Am transmis/remis/predat organizatorului Concursului National de Inovație tehnica si IT “DaVinci” (Clubul Rotary
București) si/sau reprezentanților săi doar un material descriptiv al inovației/proiectului, necesar procesului de
evaluare;
7. Nu am trimis catre organizatorul Concursului National de Inovație tehnica si IT “DaVinci” (Clubul Rotary București)
si/sau reprezentanților săi nici un prototip, nici o macheta, nici o aplicație in forma originala;
8. Organizatorul Concursului National de Inovație tehnica si IT “DaVinci” (Clubul Rotary București) si/sau
reprezentanții săi nu mi-a(u) solicitat înstrăinarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra proiectului si/sau
părților din acesta;
9. Ulterior terminării Concursului National de Inovație tehnica si IT “DaVinci”, drepturile de proprietate intelectuala
asupra proiectului intitulat „ …………………………………”, rămân proprietatea mea;
10. In cazul in care se va dovedi ulterior ca declarațiile mele de mai sus sunt inexacte/neadevărate si, drept
consecință, o terță persoana va pretinde drepturi de proprietate intelectuala asupra proiectului/unor parți din
proiect, Clubul Rotary București va fi exonerat de orice răspundere de orice natura în acest sens.
1.

[ ] Bifați doar daca participantul are mai puțin de 16 ani. Mă numesc …………………………………….………….................
................................................, domiciliat in ………………………………………………………, posesor al C.I/B.I. seria ..............
nr. ..................., eliberat de ………….........…………………, la data de: …………………….., CNP: …………………………….....,
părinte / tutore al participantului mai sus menționat si sunt de acord cu înscrierea minorului în vederea participării la Concursul
Național de Inovație Tehnică și IT DaVinci, Ediția a IV-a, organizat de Rotary Club București, precum și cu prelucrarea datelor
personale ale acestuia conform Politicii de confidențialitate a datelor descriese în Anexa nr. 4.

Data _____________

Nume și Semnătura ____________________________________
(Nume și semnătură părinte / tutore în cazul participanților cu vârste sub 16 ani)
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Anexa nr. 4
Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului național de inovații “DaVinci”

CRITERII DE EVALUARE A INOVAȚIILOR
Numărul de înregistrare ____________
Denumirea
inovației_________________________________________________________________
Numele si Prenumele autorului / Echipei (în cazul în care lucrarea nu este individuală):
________________________________________________________________________
Nr.

Criterii de evaluare
Originalitatea inovației:

1

a. Este un concept nou sau o variantă a unei idei existente?
b. Este unică pentru concurs sau adaptată din alte domenii?
c. A fost dezvoltată independent sau în colaborare cu alții?
Impactul inovației:

2

a. Va aduce o schimbare majoră în anumite procese sau doar o ajustare
minoră?
b. Va avea un impact în mai multe domenii de activitate sau doar într-un
domeniu specific?
c. Va avea mai multe utilizări potențiale / aplicații în instituții specifice?
Gradul practic de aplicare a inovației:

3

a. Va fi ușor integrată în sistemele existente?
b. Va fi rentabilă punerea în aplicare?
c. Aplicarea ei prezinte vreun risc / incertitudine pentru alte activități în curs?
Măsurabilitatea beneficiilor:

4

a. Există o diminuare măsurabilă a costurilor unor activități/ procese?
b. Duce la creșteri măsurabile de venituri?
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Punctaj*
(0 - 10)

c. Creează eficiență măsurabilă în cadrul activităților / marketingului?

5

6

Procesul de dezvoltare:
a. Dezvoltarea inovației duce la îmbunătățirea unor procese interne ale unei
instituții (de exemplu, teambuilding, rezolvarea unor probleme)?
b. Dezvoltarea inovației poate duce la aplicații în rezolvarea altor probleme
similare / alte oportunități?
c. Personalul implicat va învăța / beneficia de experiența rezultată din
inovație?

Aplicabilitate:
a. Este aceasta o inovație care poate fi aplicată și altor facilități?
b. Este inovația specifică pentru o regiune sau o țară, sau ar putea fi aplicată
la nivel internațional?
c. Ar putea conduce la schimbări în modul în care sunt efectuate anumite
procese (tehnice, industriale etc.)?

TOTAL:
Avizul Comisiei de evaluare:

COMISIA DE EVALUARE:
Președintele comisiei ______________________________________________
Membrii comisiei __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Data _________________________

Anexa nr. 5
Prin bifarea căsuței din cadrul cererii de participare la concursul național de inovații “DaVinci” (Anexa
nr.1), a formularului de prezentare a inovației (Anexa nr.2) și a declarației pe propria răspundere
(Anexa nr.3), declar că am citit, înțeles și sunt de acord cu Politica de confidențialitate a datelor
enunțată mai jos.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR
Despre Rotary Club București
Rotary Club București, District 2241 România și Republica Moldova, Reprezentat prin: Domnul
Alexandru Isbasoiu – presedinte 2020-2021, Str. Teodosie Rudeanu nr. 69, Bucuresti,
cod fiscal 11158198, număr cont bancar RO36CECEB31930RON4003599, banca CEC BANK, vă
informează că politica de confidențialitate a organizației a fost adaptată la reglementările
Regulamentului European privind protecția Datelor cu Caracter Personal și libera circulație a
acestora. Astfel, aici veți regăsi toate informațiile cu privire la datele cu caracter personal, precum și
la colectarea și prelucrarea acestora de către Rotary Club București.
Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați și vă asigurăm că facem toate eforturile pentru
a gestiona datele personale în mod responsabil. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați cu privire la
orice informație referitoare la acest subiect - suntem gata oricând să vă răspundem la întrebări.
Ne puteți contacta folosind informațiile de mai jos:
Email:
contact@davincicontest.ro
secretar@rotarybucuresti.ro
Website:
www.rotary-bucharest.org
Adresă:
Str. Teodosie Rudeanu nr. 69, Bucuresti
Cui se adresează politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal
Rotary Club București colectează și prelucrează datele cu caracter personal care aparțin:
- Vizitatorilor și utilizatorilor www.davincicontest.ro
- Persoanelor care contactează Rotary Club București în orice scop, prin orice mijloc de
corespondență disponibil pe www.davincicontest.ro (exemplu: email)
- Persoanelor care contactează Rotary Club București prin intermediul rețelelor sociale (Facebook)
în care organizația are un cont deschis destinat concursului DaVinci Contest, pentru a facilita
această comunicare.
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Persoanele fizice ale căror date personale sunt colectate și prelucrate vor fi denumite Persoane
vizate.
Ce date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de Rotary Club București
Datele cu caracter personal sunt toate acele informații referitoare la o Persoană vizată ce pot duce la
identificarea acesteia, în mod direct sau indirect.
Informațiile colectate și prelucrate de Rotary Club București
- Date de identificare -> informații personale (nume, prenume, vârstă, instituție, telefon, adresă
email, semnătură).
- Datele personale care aparțin minorilor vor fi prelucrate doar cu acordul explicit al părintelui sau al
tutorelui.
Sursa datelor cu caracter personal. Cum sunt colectate
Datele cu caracter personal sunt obținute:
- Direct de la dumneavoastră, prin informațiile puse la dispoziție prin intermediul
www.davincicontest.ro, regăsite în aplicația de concurs trimisă la adresa contact@davincicontest.ro.
- Din surse externe precum conturile Social Media care aparțin organizației Rotary Club București și
care au fost create pentru concursul DaVinci Contest (Facebook).
Este obligatorie acordarea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal?
Este necesară acordarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal regăsite în aplicația la concursul DaVinci Contest și trimise la adresa
contact@davincicontest.ro.
Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Rotary Club București va prelucra datele cu caracter personal primite exclusiv în scopul desfășurării
concursului DaVinci Contest sau pentru a răspunde întrebărilor și solicitărilor primite pe oricare
dintre mijloacele de corespondență puse la dispoziție.
Este posibil să fie nevoie de prelucrarea datelor dumneavoastră pentru îndeplinirea obligației de a
comunica unor autorități publice, la cerere, informații cu caracter personal.
Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal
Rotary Club București va prelucra datele cu caracter personal în vederea examinării lucrărilor și
evaluării inovațiilor participante la concursul DaVinci Contest, de către Comisia de evaluare, precum
și în vederea acordării premiilor puse la dispoziție în cadrul concursurilor. De asemenea, datele cu
caracter personal primite pot fi prelucrate pentru a răspunde la întrebările și solicitările trimise de
dumneavoastră prin oricare dintre mijloacele de corespondență puse la dispoziție.
Cine mai are acces la datele cu caracter personal colectate de Rotary Club București?
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Pentru a putea participa la concursul DaVinci Contest, este necesară transmiterea datelor cu
caracter personal către terți. Aceștia sunt:
Responsabil pagină Facebook DaVinci Contest
Sărmășan Dorian
Responsabil adresă email contact@davincicontest.ro
Sărmășan Dorian
Membrii Comisiei de Evaluare
Dumitru-Dorin Prunariu – Președinte Comisie
Prof. Alexandru Mironov
Orice alte persoane/organizații implicate în process
Doina Drăghia
Alexandru Isbasoiu
Șerban Budișteanu
Daniela Iftimoaie
Gratiela Badicu
Mirela Constantin
Mădălin Vanea
Cristi Mihai
Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”
Rotaract Club București
Interact Club București
Rotary Club București depune toate eforturile pentru a se asigura de confidențialitatea și siguranța
datelor cu caracter personal prin intermediul unor contracte semnate cu fiecare dintre entitățile
cărora le sunt transmise aceste informații.
În măsura în care lista celor care au acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal va fi
mărită, acest lucru va fi menționat în Politica noastră de confidențialitate. Dacă va fi necesar
consimțământul dumneavoastră, vă vom trimite o notificare în acest scop.
Drepturile utilizatorului
În orice moment aveți controlul asupra datelor cu caracter personal. Mai jos, lista drepturilor de care
beneficiați:
- Dreptul la solicitarea accesului la datele cu caracter personal, precum și la modalitatea în care
acestea sunt prelucrate.
- Dreptul la rectificarea datelor care sunt incorecte sau nu mai sunt de actualitate.
- Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
- Dreptul la restricționarea prelucrării - prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi restricționată
într-o serie de situații stabilite prin lege.
- Dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal.
- Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, care pot fi obținute într-un format comun sau
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transferate unui alt operator economic la alegerea dumneavoastră.
- Dreptul la retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal.
- Dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă, în cazul în care sesizați nereguli.
Vă puteți exercita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în orice moment. Tot ce trebuie să
faceți este să ne trimiteți un email la contact@davincicontest.ro cu solicitarea dumneavoastră, iar noi
ne vom asigura că aceasta este îndeplinită în cel mai scurt timp.
Cât timp sunt stocate datele cu caracter personal de către Rotary Club București?
Datele cu caracter personal sunt stocate de către Rotary Club București atât cât sunt necesare
pentru a servi scopurilor de prelucrare a acestora, care vizează procesul de examinare și acordare
de premii în cadrul concursului DaVinci Contest. După finalizarea concursului, datele vor fi stocate
pentru o perioadă de 5 ani, scopul prelucrarii fiind reclama, marketing si publicitate a edițiilor viitoare
ale concursului DaVinci, datele ar putea fi prelucrate/stocate doar pe perioada derularii campaniior
publicitare. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru reclama, marketing si publicitate în
orice moment contactându-ne în acest sens.
Securitatea datelor
Pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal de care suntem
responsabili, Rotary Club București:
- Colectează doar datele strict necesare pentru scopurile menționate în Politica de confidențialitate.
- Limitează accesul la date la un număr minim de parteneri comerciali.
Link-uri către alte website-uri
www.davincicontest.ro pune la dispoziția utilizatorilor link-uri externe. Odată părăsit website-ul și
urmate aceste link-uri externe, aria de influență a politicii de confidențialitate Rotary Club București
se încheie. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă informați cu privire la Politica de
confidențialitate care se aplică fiecăreia dintre noile platforme online accesate.
Contact
Email:
contact@davincicontest.ro
secretar@rotarybucuresti.ro
Website:
www.rotary-bucharest.org
Adresă:
Str. Teodosie Rudeanu nr. 69, Bucuresti
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