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Termeni şi condiţii 

August 2014 

TERMENI DE UTILIZARE 

Scopul informaţiilor  

Informaţiile prezentate şi accesate pe acest site ("Site-ul"), sunt furnizate de către Positive Projects în 

calitate de proprietar al Site-ului pentru a furniza utilizatorilor informaţii de interes general.  

Informaţiile furnizate nu au valoare de consultanţă profesională sau juridică şi nu înlocuiesc serviciile 

de consultanţă pentru organizaţii neguvernamentale, consultanţă în afaceri, asistenţă fiscală sau alte 

servicii profesionale. În cazul în care sunteţi interesaţi de astfel de servicii, vă recomandăm să ne 

contactaţi direct utilizând modalităţile descrise în secţiunea “Contact”.  

Declinarea responsabilităţii 

Positive Projects nu îşi asumă niciun fel de răspundere sau obligaţie cu privire la informaţiile 

publicate pe acest Site.  Datorită naturii proceselor de comunicare electronică, Positive Projects nu 

garantează şi nu dă asigurări că Site-ul nu va avea întreruperi, întârzieri, erori, omisiuni sau viruşi. În 

consecinţă, informaţiile sunt furnizate fără garanţii, exprese sau implicite, inclusiv dar fără a se limita 

la acurateţea, actualitatea şi/sau integralitatea informaţiilor furnizate.   

Positive Projects şi oricare din reprezentanţii săi nu vor fi în nicio situaţie răspunzători pentru niciun 

prejudiciu direct, indirect, incidental, special, punitiv, rezultant sau pentru alte prejudicii de orice 

natură (inclusiv, dar în mod nelimitativ, nu îşi asumă nicio răspundere pentru pierderea folosinţei, a 

datelor sau profiturilor), indiferent  de forma acţiunii respective, inclusiv dar fără a se limita la acţiuni 

contractuale, neglijenţă sau acte delictuale decurgând din sau în legătură cu Site-ul, orice conţinut 

aflat pe Site sau accesat prin utilizarea Site-ului, sau din copierea, afişarea sau altă utilizare 

necomercială a acestuia.   

 Website-uri externe  

Informaţiile publicate pe acest Site fac uneori trimitere la website-uri externe. Aceste link-uri la alte 

website-uri sunt oferite ca o facilitate pentru utilizatorii noştri şi cu scop strict informativ. Positive 

Projects nu controlează şi nu este responsabil pentru niciunul dintre aceste website-uri sau pentru 

conţinutul acestora şi nici nu poate garanta în niciun fel că aceste link-uri nu se vor schimba în timp.  

În vederea protejării reputaţiei şi mărcii comerciale, Positive Projects îşi rezervă dreptul de a solicita 

eliminarea oricărui link cu website-ul propriu, dacă acesta nu a fost aprobat în prealabil de către 

administratorul Positive Projects.    
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Copyright şi utilizarea conţinutului  

Având în vedere că orice conţinut aflat pe Site este protejat de drepturi de autor şi alte drepturi de 

proprietate, orice utilizare neautorizată a oricăror materiale/date cu caracter personal/informaţii de 

orice natură aflate pe Site poate încălca dreptul de autor, marca comercială, legislaţia privind 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau alte legi.   

În cazul în care un utilizator descarcă materiale aflate pe Site pentru uzul său personal sau în scopul 

unei utilizări necomerciale, utilizatorul trebuie să păstreze toate înştiinţările referitoare la dreptul de 

autor, marca comercială şi alte texte similare aflate pe materialele originale sau orice copii ale  

acestor materiale. Materialele aflate pe Site nu pot fi modificate, reproduse, afişate în mod public, 

distribuite sau folosite în scopuri comerciale fără permisiunea scrisă explicită din partea autorului 

textului sau materialului (inclusiv link-uri către website-uri externe). Ele pot fi redistribuite însă în 

scop de informare în interesul public, obligaţia distribuitorului fiind, în acest caz, de a indica expres 

sursa materialului (www.positiveprojects.ro sau Positive Projects). Positive Projects nu îşi asumă 

niciun risc, responsabilitate sau obligaţie referitor la materialele distribuite astfel.  

Utilizarea mărcii Positive Projects (inclusiv a siglei) necesită permisiunea expresă din partea societăţii 

noastre. Utilizarea neautorizată a acestora şi a oricăror alte mărci comerciale din portofoliul Positive 

Projects va putea atrage răspunderea utilizatorului conform legii.  

Positive Projects îşi rezervă dreptul de a modifica, înlocui şi/sau şterge orice conţinut aflat pe Site şi 

poate restricţiona accesul sau suspenda distribuirea acestui Site în orice moment şi la propria sa 

discreţie, fără vreo notificare prealabilă. 

Suspendarea accesului 

Positive Projects poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite 

explicarea deciziei luate, să suspende sau să înceteze accesul dvs. la conţinutul site-ului Positive 

Projects sau la o parte a acestui conţinut. 

Platformele de comunicare puse la dispoziţie de Positive Projects 

Positive Projects vă poate pune la dispoziţie forumuri de discuţie şi alte platforme de comunicare 

între dvs. şi ceilalţi utilizatori ai Site-ului. În categoria acestor platforme sunt incluse şi paginile 

Positive Projects care funcţionează prin intermediul reţelelor sociale (Facebook, Linkedin, Google+). 

În ideea în care Positive Projects nu poate şi nici nu este interesată de filtrarea mesajelor postate sau 

trimise de utilizatorii săi prin intermediul acestor platforme de comunicare, ne rezervăm dreptul 

(care poate fi exercitat la momentul ales de noi şi fără o notificare prealabilă), de a şterge, muta sau 

edita aceste mesaje sau de a restricţiona accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele 

noastre de comunicare. 

http://www.positiveprojects.ro/
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Dvs. sunteţi singurul responsabil pentru conţinutul mesajelor dvs. Pentru aceasta, trebuie să ştiţi că 

postarea sau transmiterea de mesaje prin intermediul platformelor de comunicare puse la dispoziţie 

de Positive Projects este supusă urmatoarelor limitări: 

 - Nu puteţi publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conţine o formă 

unanim recunoscută în societate ca fiind "publicitate" la diverse categorii de bunuri şi servicii. 

 - Nu puteţi publica, face referire sau transmite utilizatorilor platformelor Positive Projects niciun fel 

de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că această trimitere se face sau nu prin intermediul 

sistemelor de comunicare puse la dispoziţie de Positive Projects sau prin intermediul altor mijloace 

de comunicare.  

 - Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin recomandări de a 

cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteţi publica sau 

face referire în niciun fel la mesaje care conţin informaţii confidenţiale, indiferent că acestea sunt sau 

nu prevazute cu menţiunea "confidenţial" sau cu orice altă menţiune de acest gen, sau la mesaje care 

au rolul de a afecta preţul, imaginea sau valoarea de piaţă a unui produs sau serviciu. 

 - Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin texte ilegale, 

ameninţătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care 

le are un terţ. 

 - Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin viruşi sau orice alte 

secvenţe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita 

funcţionalitatea site-ului Positive Projects sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau 

software). 

 - Nu puteţi colecta în niciun fel informaţie indentificabilă personal de la utilizatorii site-ului Positive 

Projects. 

 - Nu puteţi restricţiona sau elimina accesul altor utilizatori la platformele de comunicare puse la 

dispoziţie de Positive Projects. 

 - Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje a căror sursă este ascunsă. 

Prin transmiterea mesajelor dvs. către sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicare pus la 

dispoziţie de Positive Projects (forum, e-mail, mesaje private, liste de discuţii etc.), sunteţi de acord 

că dumneavoastră sunteţi singurul responsabil şi veţi despăgubi Positive Projects pentru orice 

pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a postării, transmiterii sau referinţei de 

către dvs. a unor mesaje al căror conţinut încalcă prevederile limitărilor din paragraful precedent. 

Orice platformă de comunicare pusă la dispoziţie de Positive Projects care face posibilă publicarea 

unor texte poate conţine mesaje trimise de utilizatori asupra cărora Positive Projects nu are niciun 

control. Positive Projects nu poate garanta acurateţea, integritatea sau calitatea acestor mesaje. Unii 
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utilizatori pot decide să încalce regulile statuate în acest acord, şi, drept urmare, unele dintre 

mesajele publicate pot prezenta o realitate înşelătoare, incompletă, incorectă sau agresiv orientată 

spre alte categorii sociale. Ar trebui deci să discerneţi înainte de a folosi informaţia cuprinsă în aceste 

mesaje pentru a face o investiţie sau orice altă acţiune care implică folosirea de fonduri sau resurse 

proprii sau ale unor terţi. Imaginea prezentată de mesajele publicate poate fi uneori diferită de 

realitate. 

Prin publicarea unui mesaj al dvs. pe oricare dintre platformele Positive Projects sau prin publicarea 

pe Site, acolo unde acest lucru este posibil, a unui comentariu cu privire la unul dintre articolele 

Positive Projects, sunteţi de acord să cedaţi Positive Projects dreptul nelimitat şi neexclusiv de a 

reproduce, modifica, traduce, publica, distribui sau face public respectivul text sau o parte din acesta. 

CONFIDENŢIALITATE 

Confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal 

Positive Projects se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa sa. În 

cadrul acestei obligaţii fundamentale, Positive Projects se angajează să protejeze şi să folosească în 

mod corespunzător informaţiile cu caracter personal  care au fost colectate prin intermediul website-

ului său.   

În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în 

mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru şi care sunt minim necesare pentru a putea oferi 

informaţii privind serviciile Positive Projects si oportunităţile de încheiere a contractelor cu societatea 

noastră.  Vă rugăm să citiţi această Declaraţie privind confidenţialitatea online a datelor („Declaraţia 

privind Confidenţialitatea Online” sau „Declaraţia de Păstrare a Confidenţialităţii”) pentru a afla mai 

multe informaţii despre modul în care colectăm, utilizăm, transmitem şi protejăm informaţiile cu 

caracter personal  pe care le-am obţinut. 

Colectarea şi utilizarea informaţiilor cu caracter personal   

Obţinem date cu caracter personal despre dumneavoastră dacă vă decideţi să le furnizaţi – de 

exemplu pentru a vă înregistra pentru anumite servicii. Odată ce aţi înregistrat şi/sau aţi transmis 

date cu caracter personal pe website-ul nostru, aţi fost de asemenea de acord cu folosirea acestor 

date în conformitate cu această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii. Datele dvs. personale nu 

sunt folosite în alt scop decât dacă obţinem permisiunea dvs. sau dacă se cere sau se permite prin 

lege sau standarde profesionale. De exemplu, dacă ne trimiteţi un mesaj prin e-mail solicitând 

informaţii despre Positive Projects, vom folosi adresa dvs. de e-mail şi alte informaţii pe care ni le 

furnizaţi  pentru a răspunde solicitării dvs. şi nu într-un alt scop. 

Positive Projects colectează în general numai informaţiile personale necesare pentru a răspunde 

solicitării vizitatorului. În situaţiile în care sunt necesare informaţii suplimentare, opţionale, veţi fi 

informat în acest sens  în respectiva etapă a colectării datelor. 
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Positive Projects colectează informaţii personale cu caracter confidenţial numai când persoanele 

respective oferă în mod voluntar aceste informaţii sau atunci când este necesar sau permis a se 

colecta asemenea informaţii prin lege sau standarde profesionale.  

Colectarea automată a informaţiilor cu caracter personal   

În unele situaţii, Positive Projects poate colecta automat anumite tipuri de informaţii când vizitaţi 

Site-ul nostru sau prin intermediul e-mailurilor pe care le schimbăm.  Tehnologiile automate pot 

include utilizarea fişierelor log generate la nivelul serverului web pentru a colecta adresele IP, 

"cookies", şi tehnologiile de tip „web beacons”. Colectarea acestor informaţii ne va permite o mai 

bună înţelegere şi îmbunătăţire a performanţei, nivelului de utilizare şi eficienţei website-ului 

Positive Projects şi măsurarea eficienţei activităţilor noastre de marketing.   

Adresele IP 

O adresă IP este un număr alocat computerului dvs. ori de câte ori accesaţi internetul. Acesta 

permite computerelor şi serverelor să se recunoască şi să comunice între ele. Adresele IP de la care 

par a proveni vizitatorii pot fi înregistrate în vederea securităţii IT şi a diagnosticării sistemului. Aceste 

informaţii pot fi, de asemenea, folosite în formă consolidată pentru realizarea unor analize ale trend-

ului şi performanţei site-ului web. 

Cookies  

Un "cookie” este un text scurt pe care un site Web îl introduce în fişierul de tip cookie al browser-ului 

dvs. şi care permite site-ului să  îşi amintească cine sunteţi.  Cookies nu pot fi folosite pentru a rula 

programe sau a introduce viruşi în computerul dvs.  Positive Projects foloseşte cookies exclusiv în 

conformitate cu legile aplicabile. 

Cookies nu ne spun adresa dvs. de e-mail şi nici nu vă identifică în alt fel pe dvs. personal.  Dacă 

vizitaţi website-ul Positive Projects, noi putem folosi cookies pentru a realiza statistici consolidate 

care ne ajută să stabilim ce pagini ale Site-ului sunt preferate de către vizitator.   

Dacă ulterior vă înregistraţi pe website-ul Positive Projects, aceste informaţii pot fi asociate unui 

cookie pentru a facilita şi personaliza informaţia dvs. introdusă online (de ex. prin transmiterea unui 

mesaj de întâmpinare când reveniţi sau asigurarea accesului dvs. la informaţiile dvs. de înregistrare).  

Aveţi opţiunea de a accepta sau nu cookies. Va puteţi adapta browser-ul pentru a vă informa  când 

primiţi un cookie sau pentru a-l respinge. Trebuie însă să ştiţi că dacă nu acceptaţi cookies, s-ar putea 

să nu puteţi accesa pe deplin toate facilităţile website-ului nostru. 

Tehnologii de tip "Web beacons”  

Un Web beacon este un mic fişier imagine în cadrul unei pagini web care poate fi folosit pentru a 

colecta anumite informaţii de pe computerul dvs. ca de ex., adresa IP, momentul în care a fost vizitat 
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conţinutul, tipul de browser şi existenţa cookies instalate anterior de acelaşi server. Positive Projects 

foloseşte Web beacons exclusiv în conformitate cu legile aplicabile.  

Positive Projects sau furnizorii săi de servicii pot folosi Web beacons pentru a urmări eficienţa unor 

site-uri web ale unor terţe părţi care ne furnizează servicii de marketing sau pentru a realiza statistici 

consolidate ale vizitatorilor şi a gestiona cookies.  

Aveţi opţiunea de face unele Web beacons inutilizabile prin respingerea fişierelor cookies asociate. 

Fişierul Web beacon poate în continuare înregistra o vizită anonimă de pe adresa dvs. IP, dar 

informaţiile oferite de cookie nu vor fi înregistrate. În unele dintre comunicările noastre, s-ar putea 

să confirmăm adresa de e-mail a unui destinatar prin link-urile încorporate în mesaje. Noi colectăm 

aceste informaţii pentru a măsura interesul utilizatorilor şi a facilita informarea viitoare a 

utilizatorului. 

Transmiterea şi transferul informaţiilor cu caracter personal   

Noi nu transmitem informaţii personale unor terţe părţi neafiliate, exceptând situaţiile în care acest 

lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale şi comerciale, pentru a răspunde 

solicitărilor dvs. şi/sau dacă se cere sau este astfel permis prin lege sau standarde profesionale.  

Positive Projects poate, de asemenea, divulga informaţiile cu caracter personal în legătură cu 

vânzarea, cesiunea sau transferul în alt fel al unor activităţi, pe site-ul la care se referă datele pentru 

a răspunde cererilor din partea guvernului sau autorităţilor abilitate să aplice legea sau atunci când 

se cere prin legile aplicabile, hotărâri judecătoreşti sau reglementări guvernamentale. Aceste 

divulgări pot fi de asemenea necesare în cazul unui audit al confidenţialităţii sau securităţii datelor 

şi/sau pentru a investiga sau a răspunde unei reclamaţii sau în cazul apariţiei unui element de risc 

pentru securitatea datelor. Positive Projects nu vinde informaţiile cu caracter personal nici unor terţe 

părţi.  De asemenea, Positive Projects nu va transfera informaţiile cu caracter personal furnizate de 

dvs. nici unor terţe părţi pentru a fi utilizate in scop de marketing.    

Opţiuni   

Aveţi mai multe opţiuni cu privire la utilizarea website-ului nostru. În general, nu vi se cere să 

furnizaţi nici o informaţie cu caracter personal  când vizitaţi website-ul nostru, dar Positive Projects v-

ar putea solicita să oferiţi anumite informaţii cu caracter personal  pentru a putea primi informaţii 

suplimentare despre serviciile şi/sau evenimentele noastre. În anumite situaţii, website-ul nostru ar 

putea să vă ceară permisiunea pentru a utiliza informaţiile dvs cu caracter personal şi puteţi accepta 

sau declina aceste utilizări. Dacă optaţi pentru anumite servicii sau comunicări, spre exemplu o 

comunicare informativă electronică  (e-newsletter), vă veţi putea dezabona în orice moment, 

urmărind instrucţiunile incluse în fiecare comunicare.  Dacă doriţi să nu mai beneficiaţi de un serviciu 

sau comunicare, vom încerca să eliminăm datele dvs. cu caracter personal imediat, deşi este posibili 

să vă solicităm informaţii suplimentare înainte de a vă putea procesa cererea.   
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Acces  

Dacă aţi trimis date cu caracter personal la Positive Projects, aveţi dreptul la un acces rezonabil la 

aceste date pentru a rectifica orice inexactităţi. Puteţi, de asemenea, face o cerere de actualizare sau 

eliminare a informaţiilor referitoare la dvs. contactând  contact@positiveprojects.ro, şi vom depune 

toate eforturile rezonabile şi practice pentru a răspunde prompt cererii dvs., atâta vreme cât aceasta 

se conformează legilor aplicabile şi standardelor profesionale. 

Securitatea şi integritatea datelor  

Cu toate eforturile depuse de Positive Projects pentru a proteja informaţiile cu caracter personal 

împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, modificării sau distrugerii neautorizate a acestora, 

nu se poate garanta o securitate absolută împotriva tuturor riscurilor. În cea mai mare măsură 

posibil, accesul la datele dvs. cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie 

să le cunoască. Persoanele care au acces la aceste date trebuie să menţină confidenţialitatea 

acestora. De asemenea, facem eforturi rezonabile pentru a păstra informaţiile cu caracter personal 

doar atâta timp cât este necesar pentru a ne conforma cererii din partea unei persoane sau până 

când persoana respectivă solicită eliminarea lor.   

Link-uri către alte website-uri  

Dorim să vă informăm că website-ul Positive Projects conţine link-uri către alte website-uri care nu 

sunt guvernate de această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii, ci de alte declaraţii de 

confidenţialitate care ar putea fi diferite.  Recomandăm utilizatorilor să analizeze politica de păstrare 

a confidenţialităţii de pe fiecare site web vizitat înainte de a divulga informaţii cu caracter personal.    

Modificări aduse acestei politici  

Positive Projects poate modifica această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii pentru a reflecta 

practicile noastre actuale în acest domeniu. Când vom aduce modificări acestei declaraţii, vom 

modifica data la care informaţiile au fost actualizate  (“updated”) din partea de sus a acestei pagini. 

Vă recomandăm să recitiţi periodic această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii pentru a vă 

informa asupra modului în care Positive Projects vă protejează informaţiile.   


