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Articolul 1 - Condiții generale  
Social Innovation Solutions acordă o mare importanță protejării sferei private,          
deoarece protecţia datelor este un indicator calitativ, orientat către necesităţile          
voastre. Următorul regulament privind protecţia datelor este conceput spre a vă           
informa cu privire la modul cum colectăm, utilizăm şi transmitem mai departe            
datele voastre cu caracter personal.  
 
Articolul 2 - Folosirea, predarea datelor personale şi stabilirea destinaţiei  
Utilizăm informaţiile pe care le primim, în timp ce voi utilizaţi paginile noastre de              
web, exclusiv pentru comunicări asupra proiectelor derulate de Social Innovation          
Solutions. Astfel nu se realizează profiluri de utilizator raportate la persoană.           
“Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea           
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați (pe            
perioada păstrării și prelucrării datelor de către noi) de dreptul de acces la date, de               
intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale.              
Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor introduse. Pentru          
exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la              
adresa de email hello@innovationsolutions.eu, urmând a primi un răspuns în          
termen de 15 zile de la data primirii cererii. De asemenea, vă este recunoscut              
dreptul de a va adresa justiției.  



 

 
Articolul 3 - Cookie-urile  
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul            
dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri.          
Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru. Ce se înțelege prin cookie-uri?           
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în               
calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită          
cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele           
dumneavoastră (ex: daca finalizati proba nr #1, de pe homepage fara sa aveti un              
cont creat in site, si mai tarziu va creati un cont in platforma, nu v-a mai trebui sa                  
rezolvati inca o data aceasta proba). Cookie-uri de sesiune sunt folosite exclusiv în             
scopul transmisiei comunicării, doar pe durata sesiunii și sunt șterse imediat după            
închiderea browserului. 
 
 
Articolul 4 - Date personale de contact  
Datele personale, precum și cele de contact cerute în cadrul formularelor, fie că             
acestea sunt trimise direct din site sau via email, sau alte instrumente de colectare              
date cu acord expres în acest sunt sunt stocate timp de 12 luni în bază de date a                  
organizației. Accesul la aceste date îl au exclusiv organizatorii proiectelor Social           
Innovation Solutions și la acestea nu are acces nicio altă parte exterioară, în niciun              
moment al competiției. Datele nu sunt transmise sub nicio formă altei părți            
exterioare. Acestea sunt folosite pentru a ține legătura cu participanții la atelierele            
organizate și cu participanții la competiția de business și a altor evenimente            
organizate, cu acordul participanților.  
 
Pentru orice neclarități referitoare la conținutul și interpretarea prezentului         
Regulament va rugăm să contactați Organizatorul, folosind adresa de email:          
hello@innovationsolutions.eu 


