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I. Informatii generale 

1.  Aceasta Politica de confidentialitate se aplica utilizatorilor (“Utilizatorul” sau 

“dumneavoastra”) site-ului ion.gov.ro („Site-ul”) administrat de Ministerul Cercetarii, 

Inovarii si Digitalizarii („MCID”). 

2.  Conform Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor) datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană 

fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este 

o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un 

element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, 

un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale 

fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

3.  Site-ul si Serviciile nu prelucrează date cu caracter personal sau informații care se referă 

la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Site-ul și Serviciile vor prelucra exclusiv 

mesajele furnizate de dumnevoastră, însă fără a crea o legătură între mesajul transmis și 

dumnevoastră. Pentru claritate, Datele Utilizatorului nu contin date cu caracter personal 

ale dumneavoastra.   

4.  Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de 

confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele 

dumneavoastra cu caracter personal (în măsura în care vom prelucra date cu caracter 

personal) sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, 

vom afisa pe Site versiunea modificata a Politicii de confidentialitate. 

II. Cookies 

5.  Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur şi 

simplu „cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat 

pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se 

accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server 

unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet „pasiv” (nu contine programe 

software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul 

utilizatorului). 



6.  Site-ul nu foloseste cookies. 
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