Termeni și condiții

1. Site-ul cere.ong numit în continuare și Serviciu este pus la dispoziție de către Centrul de
Resurse pentru participare publică numit în continuare și CeRe. Serviciul este prezentat
„așa cum este" („as is"), fără nici o garanție, obligație sau răspundere față de utilizatorii
finali sau față de terți. CeRe păstrează în totalitate și în mod unilateral dreptul de a
adăuga, șterge, modifica, folosi toate materialele, datele și informațiile conținute la
orice moment de Serviciu, inclusiv cele adăugate de utilizatorii finali sau asociate
comportamentului lor în cadrul Serviciului.
2. Utilizatorul final este orice persoană care accesează orice pagină sau resursă din cadrul
Serviciului, indiferent dacă este sau nu utilizator înregistrat.
3. Drepturile de autor pentru acest site sunt deținute de CeRe, nici un material conținut
neputând fi reprodus integral sau parțial fără acord scris prealabil.
4. Detaliile proiectelor și serviciilor CeRe prezentate în cadrul Serviciului sunt oferite cu
titlu informativ și pot suferi modificări neanunțate.
5. De asemenea, imaginile, clipurile video și celelalte resurse media sunt prezentate în
cadrul Serviciului cu titlu de exemplu.
6. Prin accesarea Serviciului, utilizatorul final se angajează să nu creeze nici o daună
sancționată ca atare de legislația română sau europeană către CeRe sau către oricare
persoană fizică sau juridică. La crearea unui cont de utilizator înregistrat, utlizatorul final
se angajează să introducă datele sale de identificare complete și corecte. CeRe poate
urmări, sancționa sau recupera prin proceduri legale daunele cauzate funcționării
Serviciului sau imaginii sale în urma oricărei folosiri ilegale sau dăunătoare a Serviciului
de către utilizatorul final.
7. Acești Termeni și condiții de folosire se aplică pe termen nelimitat de la prima accesare
a Serviciului. Ele pot fi modificate de CeRe în orice moment, fiind recomandat ca
utilizatorul să verifice la fiecare accesare versiunea curentă, marcată prin « Data ultimei
modificări ».
8. CeRe încearcă să-și îmbunătățească serviciile și vă invită să contactați cere@cere.ro pentru orice probleme și îmbunătățiri legate de Serviciu sau de acești Termeni și
condiții.

Nota de informare privind protecția datelor personale

Fundaţia Centrul de Resurse pentru participare publică respectă caracterul privat şi securitatea
informaţiei furnizate de către utilizatori atunci când accesează site-ul cere.ong, inclusiv a
datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplică prezenta "Politică de
confidenţialitate". Vizitând cere.ong, utilizatorii acceptă implicit "Politica de Confidenţialitate"
a site-ului cere.ong şi se consideră că au luat la cunoştiinţă prevederile acesteia.

Natura informaţiilor solicitate prin intermediul site-ului cere.ong se referă în special la datele
personale, adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau se intenţionează să fie utilizate
serviciile Fundaţiei Centrul de Resurse pentru participare publică, dar pot fi incluse şi alte
informaţii aflate în strânsă legatură cu utilizarea serviciilor solicitate.
Fundaţia Centrul de Resurse pentru participare publică nu încurajează SPAM-ul şi furtul de date.
De aceea, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau
juridice), nu comercializează, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin
intermediul acestui site şi nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care
accesează paginile acestui site. Fundaţia Centrul de Resurse pentru participare publică se
angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului cere.ong şi ale clientilor săi
către terţi.
Scopul colectării datelor de contact prin intermediul formularului este de a raspunde mesajelor
utilizatorilor. În unele cazuri scopul poate ţine de marketing/publicitate, caz în care utilizatorii
vor fi informați şi li se va acorda posibiliatatea de a-şi exercita dreptul de a continua sau nu, în a
primi materiale informative din partea CeRe.
Conform cerinţelor legislației privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv
Regulamentul(UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE(“GDPR”), Fundaţia Centrul de Resurse pentru participare publică, care
operează site-ul cere.ong, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru
scopurile specificate datele personale pe care utilizatorii site-ului le furnizează.
Conform legislației privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul(UE)
nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE(“GDPR”), utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată,
utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite
stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa cu o cerere
scrisă, datată şi semnată, către Fundaţia Centrul de Resurse pentru participare publică. De
asemenea, utilizatorilor le este recunoscut dreptul de a se adresa ANSPDCP (Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) sau justiţiei, în cazul
nerezolvării situaţiei la nivelul de agenţie.
Întrucât prevederile "Politicii de confidenţialitate" pot fi modificate, vă rugăm să le revedeţi
periodic. În condiţiile în care nu veţi mai fi de acord cu prevederile acestora, vă rugăm să nu mai
nu mai folosiţi formularul de contact al site-ului.

