







Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.bucuresti2021.ro
ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
www.bucuresti2021.ro este site-ul oficial al proiectului candidaturii Bucurestiului la titlul de Capitala Europeana a culturii 2021,
derulat de catre Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB

(denumit în continuare "ARCUB") pentru

asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor instituției in scopul mentionat mai sus, avand ca
obiectiv informarea cetatenilor in legatura cu aceasta intiativa.
Utilizarea site-ului www.bucuresti2021.ro (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse
mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea
prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

DESCRIEREA SERVICIILOR
Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.bucuresti2021.ro oferă utilizatorilor informaţii şi ştiri referitoare la activitatea instituției.
Ce este un serviciu electronic?
În cadrul siteului www.bucuresti2021.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de
comunicare dintre cetăţeni şi ARCUB.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind
activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori,
Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora. Cu toate acestea, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București
Informaţia oferită:
nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
poate conţine legături web spre alte site-uri aspura conţinutului cărora Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB nu
deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul 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.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau
informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB
de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB impuse de
lege.
REGULI GENERALE
Administratorul siteului declară următoarele:
va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului; cu toate acestea, pot
exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
pe măsura apariţiei unor siteuaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea in acest proiect , Beneficiarii sunt de acord cu prevederile Termenilor si Conditiilor.
Inscrirea in proiect si furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul expres al Beneficiarilor ca datele lor personale sa fie
prelucrate de catre Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB si a posibilitatii de a le fi furnizate informatii despre
evenimentele organizate de - ARCUB .
Tuturor participantilor la prezentul proiect le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoaneivizate cu informarea, la
accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instantei competente si de plangere catre
autoritatea de supraveghere.
Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la acest proiect.
Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in
sectorul comunitatii electronice, referitor la transmiterea de informatii prin e-mail si alte mijloace electronice.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
( afisat în cazul colectării datelor prin formulare on-line)
Numarul de inregistrare al Notificarii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este 23386/23.09.2015/19.10.2015.
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, Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB 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 alcatuirea unei baze de date cu peroane care doresc si pot sa sustina activitati in cadrulprogramului in calitate
de voluntari si in respect pentru Legea Voluntariatului 78/2014.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: organizatii de tip nonguvernamental care deruleaza in parteneriat cu ARCUB actiuni ce au componenta voluntariat, numai cu acordul dv scris.
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 adresa contact@bucuresti2021.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.
Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex:
informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

