1. Poli(ca de conﬁden(alitate a site-ului legalizam.ro deținut de asociația ”Evoluție în ins(tuție” - EII
1.1. EII colecteaza date cu caracter personal pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al
u(lizatorului, in urmatoarele scopuri:
• trimiterea de newsleCere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS) si/sau
prin apel telefonic;
• contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
• contactarea acestuia, in ches(uni de Rela(i cu Clien(i;
• scopuri sta(s(ce.
• Apeluri pentru donații

Prin crearea completarea sondajului, ﬁecare ﬁecare u(lizator si-a exprimat consimtamantul ca EII sa
colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in condi(ile si cu respectarea
prevederilor Legii
Orice u(lizator are dreptul de a ob(ne de la EII, printr-o cerere scrisa, semnata si dată, in mod gratuit:
a) conﬁrmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
b) dupa caz, rec(ﬁcarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma
legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
c) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
d) no(ﬁcarea catre ter(i carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei opera(uni efectuate conform lit. b)
sau c), daca aceasta no(ﬁcare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort dispropor(onat
fata de interesul legi(m care ar putea ﬁ lezat.
În virtutea completării voluntare pe websitul Legalizam.ro, u(lizatorul este de acord cu (iși dã
consimþãmântul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de cãtre EII în propriul sistem
informa(c, atât manual cât și automat, în scopurile enunțate la punctul 1.1, în conformitate cu
reglementările în vigoare. Dacã u(lizatorul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de
catre EII, acesta are dreptul de a nu u(liza website-ul și de a nu oferi organizației EII date cu caracter
personal.
Oricare u(lizator are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o jus(ﬁcare prin
transmiterea catre EII a unei cereri intocmita in forma scrisa, datata si semnata, ca datele care o vizeaza
sa ﬁe prelucrate in scop de marke(ng direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa ﬁe dezvaluite
unor ter( intr-un asemenea scop.
1.2. EII poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul,
nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv al( parametri) furniza( de catre
browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot ﬁ folosite de catre EII pentru a
imbunata( serviciile oferite Clien(lor sau U(lizatorilor sai, sau cu scop sta(s(c; excep(e face cazul in
care sunt incalcate prevederi ale prezentului document.

1.3. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, u(lizatorul are dreptul de a modiﬁca datele pe care
le-a declarat ini(al pentru a reﬂecta orice modiﬁcare survenita, in cazul in care aceasta exista.
1.4. Poli(ca de conﬁden(alitate EII se refera doar la datele furnizate voluntar de catre u(lizator pe site.
EII nu raspunde pentru poli(ca de conﬁden(alitate prac(cata de catre oricare alt tert la care se poate
ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara siteului.
1.5. EII se obliga ca datele colectate ale u(lizatorului sa ﬁe folosite numai in conformitate cu scopurile
declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licen(eze, transfere, etc. baza de date con(nand
informa(i referitoare la datele cu caracter personal.
1.6. Excep(e de la prevederile art. 1.5 va face situa(a in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este
ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii
evenimentului.
1.7. Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat(i) de catre EII are(au) dreptul de a accesa/
vizualiza orice (p de date/documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract,
contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a inves(ga oricare Tranzac(e, in cazul in care aceasta
exista.
1.8. EII garanteaza ca datele personale ale unui U(lizator, colectate prin intermediul formularului de
contact, vor ﬁ folosite numai pana la solu(onarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni
date cu caracter exclusiv sta(s(c.
1.9. EII nu raspunde pentru defec(unile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita
baza de date care con(ne aceste date cu caracter personal.

