Termeni și condiții
Prin accesarea şi utilizarea paginii web www.fondulpentrudemocratie.ro, utilizatorii sunt de
acord cu termenii şi condiţiile aplicabile. Dacă nu sunteţi de acord cu acestea, vă rugăm să
nu accesați și să nu utilizaţi pagina web.
Administratorii și proprietarii paginii au dreptul de a modifica în orice moment termenii şi
condiţiile aplicabile, fără a fi necesară notificarea prealabilă a utilizatorilor. După publicarea
pe site a termenilor şi condiţiilor modificate, acestea devin automat aplicabile. Prin urmare,
îți sugerăm să revezi periodic prezenta secţiune.

Serviciile oferite
Siteul www.fondulpentrudemocratie.ro oferă utilizatorilor servicii online printre care se
numără punerea la dispoziție de informații online prin intermediul articolelor sau a
diverselor tipuri de comunicări, precum și accesul la o comunitate online sau efectuarea de
plăți cu titlul de donație.
Pentru a utiliza oricare dintre serviciile Fondului pentru Democrație, utilizatorul trebuie să
dispună de echipamentele necesare (computer personal, echipamente de conectare etc.),
de o conexiune la rețeaua Internet, precum şi de servicii puse la dispoziţie de un furnizor
de Internet (ISP). Costurile aferente conectării şi utilizării conexiunii, precum şi răspunderea
pentru folosirea serviciilor de reţea revin în totalitate fiecărui utilizator în parte.
Fondul pentru Democrație nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite
informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe
serverele noastre din orice motive. De asemenea, proprietarii paginii web
www.fondulpentrudemocratie.ro nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care
pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau
existente pe site-urile proprii.
Utilizatorul este responsabil de propriile acţiuni precum şi de consecinţele pe care acestea
le pot avea, iar Fondul pentru Democrație prin proprietarul său nu va fi răspunzator pentru
niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale sau speciale.

Obligaţiile utilizatorului
Utilizatorul are obligaţia de a furniza informaţii reale şi complete despre persoana sa atunci
când completează formularul de înregistrare pe platformă, respectiv la crearea unui cont
de membru pe platformă. În cazul în care există suspiciunea că aceste informaţii nu sunt
reale, administratorul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorului respectiv la
serviciile de pe platformă. Restricţionarea accesului poate însemna ştergerea contului şi a
tuturor informaţiilor pe care acesta le conţine, ştergerea opţiunilor definite şi înterzicerea
accesului la toate serviciile.
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De asemenea, utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere civilă şi penală pentru acțiunile
întreprinse și informaţiile pe care le transmite sau le publică pe platformă. Fondul pentru
Democrație și proprietarul său nu are şi nu poate avea nici o responsabilitate juridică faţă
de acțiunile întreprinse și informaţiile publicate sau transmise pe Internet de utilizatorii
platformei.

Contul de membru, parola şi securitatea datelor
După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul va primi un cont şi o parolă
unice pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru
păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de cont şi a parolei asociate. De asemenea,
utilizatorul este în întregime responsabil de toate activităţile şi informaţiile care sunt
transmise din contul care i-a fost alocat. În cazul accesării neautorizate a contului de către
terţe persoane, din orice motive, Fondul pentru Democrație și proprietarul său nu îşi
asumă nici o responsabilitate faţă de eventualele consecinţe.
Utilizatorul trebuie să anunţe administratorul platformei de îndată ce a constatat sau
suspectat o utilizare neautorizată a contului său. Fondul pentru Democrație și proprietarul
său au luat toate măsurile care le stau la dispoziţie pentru a asigura securitatea paginii web
și a platformei şi a informaţiilor de pe acestea. Totuşi, securitatea acestora nu poate fi
garantată, motiv pentru care Fondul pentru Democrație și proprietarul său nu îşi asumă
nici o responsabilitate în acest sens.

Protecția datelor personale în contextul GDPR
Fondul pentru Democrație a luat toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța
datelor utilizatorilor și te încredințăm că folosim aceste date pentru unicul scop de a oferi o
experiență personalizată atât pe site-ul nostru, cât și pe platformele online pe care ne
promovăm serviciile (Facebook și Google).
Tipul de date pe care le deținem în cadrul Fondului pentru Democrație sunt următoarele:
adresa de email, nume, prenume, număr de telefon, adresa/domiciliu și date bancare
despre contul din care s-au facut / se fac plățile, acestea fiind înregistrate în contabilitatea
Asociației CENTRAS și folosite strict pentru comunicarea cu membrii donatori și pentru
procesarea plăților.

Cum folosim datele
În niciun moment al activității Fondului pentru Democrație aceste date nu sunt transmise
catre terțe părți, de nicio parte implicată în manipularea acestor date.
Folosim datele tale, doar dacă avem acordul tău, în mai multe feluri, în funcție de natura
lor. Mai jos am detaliat toate tipurile de date pe care le colectăm și cum le folosim ulterior:
Adresa de email
În cazul în care ne-ai furnizat adresa de email, o vom folosi pentru a trimite emailuri de
informare cu privire la activitățile și serviciile noastre (de exemplu: comunicări referitoare la
evenimente, realizări ale comunității, deschiderea rundelor de finanțare, organizarea
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votului proiectelor etc.) , dar și la articolele și resursele pe care le publicăm periodic pe
acest site;
Prenumele și Numele
În cazul în care ai furnizat Prenumele și Numele, folosim aceste date pentru a personaliza
email-urile pe care le trimitem. Platforma pe care o folosim pentru email marketing ne
permite personalizarea pe baza datelor furnizate de abonați;
De asemenea, aceste date sunt utilizate în scopul procesării și contabilizării donațiilor
efectuate către Fondul pentru Democrație;
Numărul de telefon
În cazul în care ne-ai furnizat Numărul de Telefon, folosim aceste date pentru a te putea
contacta rapid, de exemplu, în cazul în care participi la evenimentele noastre, în scopul
informării cu privire la locurile de desfășurare a acestor evenimente sau la modificările de
ultim moment în programul evenimentelor;
Adresa / domiciliul
În cazul în care ne-ai furnizat adresa / domiciliul, folosim aceste date pentru a procesa și
contabiliza plățile cu titlu de donație pe care le-ai făcut către Fondul pentru Democrație;
În anumite situații, aceste date pot fi folosite pentru corespondență;
Datele bancare
În cazul în care ne-ai furnizat datele bancare, acestea sunt folosite exclusiv în scopul
procesării plăților cu titlu de donație și contabilizarea acestora.

Drepturile utilizatorilor în contextul GDPR
Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării GDPR, beneficiezi de drepturi adiționale.
Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:
1. Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a
datelor tale personale;
2. Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat") – poți obține ștergerea datelor, în
cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de
lege;
4. Dreptul la restricționarea prelucrării - poți solicita restricționarea prelucrării în cazul
în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
5. Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se
întemeiază pe interesul nostru legitim;
6. Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi, în anumite condiții, datele personale pe
care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca
respectivele date să fie transmise altui operator;
7. Dreptul de a depune plângere - poți depune plângere față de modalitatea de
prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
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8. Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se
întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea
consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior
retragerii rămânând în continuare valabilă;
9. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate - poți cere și obține intervenția
umană cu privire la respectiva prelucrare, iți poți exprima propriul punct de vedere
cu privire la aceasta și poți contesta decizia.
Drepturile de mai sus nu sunt absolute și există excepții. Pentru orice întrebări în acest
context, te rugăm să ne trimiți un email la contact@fondulpentrudemocratie.ro.
Iți poți exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla
transmitere a unei solicitări la sediul nostru din București, Bd. Mareșal Averescu nr.17,
Pavilion F, et. 3, sector 1, prin E-mail, la: contact@fondulpentrudemocratie.ro ori telefonic la
numerele: 021 3241404 / 0745629273.
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