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POLITICA GENERALA PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Regulamentul (UE) 679/2016, art 24 (1, 2) :
**Tinand seama de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii datelor in UCMR-ADA, precum si
de riscurile cu grade diferite de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, operatorul
pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca
prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016.
Atunci cand sunt proportionale in raport cu operatiunile de prelucrare, masurile mentionate la alineatul (1) includ si
punerea in aplicare de catre operator a unor politici adecvate de protectie a datelor.**
GDPR protejează datele utilizatorilor în aproape orice mod conceput. GDPR funcționează cu înțelegerea faptului că
colectarea și prelucrarea datelor reprezinta un factor important in orice organizatie. Echipa UCMR-ADA se
străduiește să protejeze aceste date la fiecare pas, oferind titularilor de drepturi de autor de opere muzicale un
control final asupra a ceea ce se întâmplă cu aceste date.
Pentru a fi conform cu standardele GDPR, UCMR-ADA ofera acestora multe modalități de a controla, monitoriza,
verifica și șterge orice informație pe care o doresc referitore la ele.
UCMR-ADA doreste să rămână în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 de aceea a implementat proceduri
pentru a se asigura că atunci când se manipulează date, acestea rămân protejate. Pentru a respecta această
cerință, GDPR promovează pseudonimizarea, anonimizarea și criptarea.
Anonimizarea este criptarea sau eliminarea informațiilor identificabile astfel încât să nu poată fi niciodată legată
înapoi de un utilizator.
Pseudonimizarea este undeva între identificată și anonimă. Cu pseudonimizarea, componentele de date sunt
anonime și separate, dar pot fi readuse împreună.
UCMR-ADA trebuie să asigure titularii de drepturi de autor de opere muzicale ca au control asupra datelor prin
includerea garanțiilor pentru a-și proteja drepturile. La sediul său, protecția are legătură cu procese și comunicări
care sunt clare și concise și se realizează cu consimțământul explicit și afirmativ al persoanelor vizate.
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