Politica de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice ASOCIAȚIA MIȘCAREA DACIA are obligaţia de a administra în
condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un
membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: Înregistrarea vizitatorilor ca membri ai site-ului www.miscareadacia.ro și/sau înregistrarea
acestora ca membri ai ASOCIAȚIEI MIȘCAREA DACIA.
Datele acestea sunt necesare pentru creerea contului dumneavoastra pe site. Refuzul dvs. determină neinscrierea
dumneavoastra in sistem.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi
să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la
obladuire@miscareadacia.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
______________________________________________________
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie
poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de
poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale
personale în scopuri de marketing direct.
______________________________________________________
ASOCIAȚIA MIȘCAREA DACIA, denumit generic in cele ce urmeaza si miscareadacia.ro in calitate de
autor/proprietar/administrator al website-ului www.miscareadacia.ro respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate
de catre dumneavoastra atunci cand utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop in care a creat si aplica
prezenta politica de confidentialitate.
Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune termenilor si conditiilor de utilizare si politicii de
confidentialitate, implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea si reprezinta intreaga intelegere (contractul)
dintre parti.
miscareadacia.ro isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul website-ului www.miscareadacia.ro,
precum si Politica de confidentialitate si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila. De aceea, va
rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati.
In cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denota
genul masculin includ femininul, si cuvintele care denota genul feminin includ masculinul.

Definitii
a. date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana
identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de
identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b. prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu
caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea

ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod,
alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
c. stocarea - pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d. sistem de evidenta a datelor cu caracter personal - orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit
unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este
repartizata dupa criterii functionale ori geografice;
e. operator - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si
structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
f. tert - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile
teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea
directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;

Colectarea de date cu caracter personal
miscareadacia.ro nu garanteaza si nu poarta nici o raspundere pentru eventualele site-uri externe care pot fi accesate de pe
acest site sau care trimit la acest site. Orice site extern pe care il vizitati accesand un link de pe acest site este in afara
controlului miscareadacia.ro, riscul acestei accesari fiind integral suportat de vizitator.

Impunerea acestei Politici de Confidentialitate
Daca aveti intrebari legate de Politica de Confidentialitate sau doriti sa fiti informat asupra datelor cu caracter personal
prelucrate de catre miscareadacia.ro si care va privesc direct, va rugam sa ne contactati.

Termeni si conditii de utilizare
Va rugam sa accesati si sectiunea termeni si conditii care se aplica de asemenea accesului/vizitei dumneavoastra pe site.

Legislatie
Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in
termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul miscareadacia.ro. In cazul in care nu se poate ajunge la
o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca din aceeasi structura
administrativa cu sediul profesional al ASOCIAȚIA MIȘCAREA DACIA.
ATUNCI CAND VIZITATI SITE-UL NOSTRU, SUNTETI DE ACORD CU ABSOLUT TOATE PREVEDERILE CUPRINSE IN
ACEST DOCUMENT, FARA NICI O EXCEPTIE.
Va rugam incetati imediat a mai folosi acest site daca nu acceptati Termenii si Conditiile de mai sus in totalitatea lor.

Contact
ASOCIAȚIA MIȘCAREA DACIA
Adresa: Bacău, bd Unirii, nr.32, sc.B, ap.18, jud. Bacău, cod poştal 600119
Email: obladuire@miscareadacia.ro
Registru special nr. 34/A/2014
Cont: GARANTI BANK - IBAN RO02 UGBI 0000 2120 1177 1RON
Cod fiscal: 33181140

