Termeni si conditii si Protectia datelor personale

Issue Monitoring SRL, cu sediul social in Str. Budilă nr.12, Mezanin, Biroul nr.1,
București, Sector 2, proprietar al site-ului www.issuemonitoring.ro, va informeaza ca, in
momentul in care accesati site-ul www.issuemonitoring.ro, urmand sa beneficiati de
informatiile si/sau serviciile oferite de acesta, este necesar sa consultati rubrica ”Protectia
datelor personale” si sa respectati ”Termenii si conditiile” de mai jos. Siteul este gestionat
pentru anumite domenii de activitate în parteneriat cu Asociația Centrul pentru
Monitorizarea Politicilor Publice și Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit.
Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteti de acord cu prezentii Termeni si conditii. Va
rugam sa ii cititi cu atentie. Serviciile noastre sunt variate si, prin urmare, este posibil ca
uneori sa se aplice Termeni si conditii suplimentare sau cerinte suplimentare. In cazul
anumitor servicii, exista Termeni si conditii suplimentare, iar, daca utilizati acele servicii,
Termenii si conditiile suplimentare respective fac parte din contractul dintre dvs. si
Asociatia Centrul pentru Monitorizarea Politicilor Publice.
Unele dintre Serviciile noastre sunt disponibile pe dispozitive mobile. Nu utilizati aceste
Servicii intr-un mod care va distrage atentia si va impiedica sa respectati legislatia rutiera
si de siguranta.
www.issuemonitoring.ro este dedicat oricarei persoane interesate, este usor accesibil si
se compune din materiale referitoare la monitorizarea legislativa a propunerilor de acte
normative emise de Parlament, Guvern si alte autoritati publice centrale si locale. Siteul
www.issuemonitoring.ro contine anumite informatii gratuite care pot fi accesate de orice
utilizator precum si informatii pentru care este necesara autentificarea in baza unui cont,
creat de noi, in conditii contractuale.
Proprietarul site-ului are dreptul, oricand, sa realizeze schimbari ale continutului si poate
aduce actualizari/imbunatatiri/completari/modificari de structura, forma si fond, in mod
unilateral, fara nico notificare prealabila a vreunei persoane.
Utilizatorul este unicul responsabil atat fata de Issue Monitoring SRL, cat si fata de
terti/persoane vizate/consumatori, in legatura cu accesarea, utilizarea si manipularea
continutului.
Issue Monitoring SRL se va asigura, in masura posibilului, ca pe site nu sunt publicate
niciun fel de materiale de natura a aduce atingerie vreunei dispozitii legale sau vreunui
drept legal protejat, bunelor moravuri si eticii.
Issue Monitoring SRL nu poate fi tras/a la raspundere pentru eventualele prejudicii si/sau
litigii izvorate in legatura cu si/sau din utilizarea/reutilizarea, diseminarea si transmiterea,
denaturarea uneia/mai multor parti a continutului, in orice mod, cu incalcarea Termenilor
si Conditiilor si a legislatiei in vigoare in materie.

Servicii furnizate in baza unui cont
Pentru a utiliza unele dintre Servicii, poate fi necesar un cont de acces pe baza de user
name si parola. Puteti sa va creati propriul cont sau contul va poate fi atribuit de un
administrator, cum ar fi angajatorul sau organizatia din care faceti parte. Daca utilizati un
cont atribuit de un administrator, se pot aplica Termeni si conditii diferite sau suplimentare,
iar administratorul poate avea dreptul sa va creeze sau sa va dezactiveze contul.
Pentru a va proteja contul, pastrati parola confidentiala. Parola nu trebuie sa contina
datele dvs. personale atunci cand este create. Purtati intreaga responsabilitate pentru
activitatea care are loc in sau prin intermediul contului. Incercati sa nu reutilizati parola
contului pentru aplicatii terta parte. Daca aflati despre orice utilizare neautorizata a parolei
sau a contului folositi optiunea de schimbare parola.
Accesul la informatii fara obligatia de inregistrare
Continutul site-ului are drept scop informarea utilizatorilor cu privire la diversele initiative
legislative si promovarea serviciilor furnizate de operator.
Utilizatorii neinregistrati pot accesa/utiliza continutul site-ului www.issuemonitoring.ro
numai in interes personal, cu buna credinta si fara a urmari un scop comercial. In cazul
citarii/printarii/reutilizarii informatiilor postate pe site-ul www.issuemonitoring.ro se va face
in mod obligatoriu precizarea sursei de colectare.
Modificarea si incetarea furnizarii Serviciilor
Modificam si imbunatatim in mod constant Serviciile. Putem sa adaugam sau sa eliminam
functionalitati ori functii; de asemenea, putem sa suspendam sau sa intrerupem complet
furnizarea unui Serviciu. Acolo unde exista un contract incheiat cu dumneavoastra sau au
fost aplicate termeni si conditii specifice, acestea din urma se vor aplica.
Puteti sa renuntati oricand la utilizarea Serviciilor noastre, insa ne va parea rau sa nu mai
colaboram cu dvs. De asemenea, Issue Monitoring SRL poate intrerupe furnizarea
Serviciilor catre dvs. sau poate adauga ori stabili in orice moment noi limite pentru
Serviciile respective.
Drepturi de autor, marca si proprietate intelectuala
Site-ul www.issuemonitoring.ro permite vizualizarea, imprimarea si folosirea informatiilor
de pe site in scopuri personale si noncomerciale. Informatiile care sunt disponibile pe baza
unui cont, se aplica prevederile speciale sau termenii contractuali.
Dreptul de autor pentru unele informatii de pe site este detinut de Issue Monitoring SRL.
Materialele de pe site nu pot fi reproduse integral fara permisiunea anterioara explicita a
Asociatiei . Continutul site-ului, prin tot ce reprezinta el (text, fotografii, grafica, software
sau logo), este protejat de legea dreptului de autor. Continutul partenerilor nostri este

supus acelorasi reglementari. Issue Monitoring SRL poate furniza in materiale legaturi
(link-uri) catre alte site-uri de internet. Ne vom asigura de autenticitatea informatiilor
publicate, dar nu raspundem si nu suntem pasibili de despagubiri pentru anumite
informatii publicate pe un alt site web sau pentru declaratiile unor terti, citate conform
regulilor.
Informatii despre cookies.
Cookies reprezinta anumite fisiere de mici dimensiuni, care sunt stocate pe
computerul/dispozitivul dumneavoastra. Aceste cookies contin un numar unic de
identificare. Putem folosi cookies pentru a inregistra numele dvs. de utilizator/IP-ul, in
vederea facilitarii conexiunii de fiecare data cand accesati/vizitati site-ul nostru si pentru
imbunatatirea calitatii serviciilor.
Pe durata procesului de accesare si navigare pe site-ul www.issuemonitoring.ro exista
posibilitatea de a se inregistra informatii despre furnizorul dumneavoastra de internet. Ori
de cate ori accesati site-ul de pe un calculator/lap-top/telefon mobil sau orice alt dispozitiv
de comunicare electronic/smart, exista de asmenea posibilitatea de a se colecta si stoca
inclusiv informatii referitoare la adresa IP, la tipul de motor de cautare si/sau locul din care
se face accesarea site-ului, precum si informatii legate de sectiunile pe care le consultati.
Politica de confidentialitate se aplica tuturor activitatilor si informatiilor care sunt
legate/continute de site-ul nostru.
Confidentialitatea Informatiilor.
Vom putea colecta de la dvs. sau in mod automat, din alte surse (ex.: prin intermediul siteului) si vom putea ulterior dezvalui sau disemina anumite informatii ale dvs. sau despre
dvs., inclusiv date cu caracter personal. Vom putea utiliza aceste date si informatii
colectate in mod direct sau indirect, atat pentru scopul principal de furnizare a serviciului
de monitorizare legislativa cat si pentru alte scopuri secundare, cum ar fi: pentru a
respecta legislatia in vigoare, pentru a ne indeplinii obligatiile legale fata de autoritati si
institutii publice si/sau organe cu competenta de ancheta, inclusiv pentru a administra in
mod corespunzator serviciul furnizat si/sau pentru a ne proteja.
MINORI: In cazul in care minorii acceseaza site-ul Asociatiei si acestia doresc sa se
inregistreze, acestia au obligatia de a-si informa parintii/tutorii/reprezentantii legali, dupa
caz, cu privire la aceste aspecte, in prealabil, respectiv inainte de a se inregistra. Minorii
au obligatia de a notifica Issue Monitoring SRL cu privire la acest aspect, prin orice mijloc
de comunicare, prevazut in prezentul document si in T&C. Raspunderea de a-si informa
parintii/tutorii/reprezentantii legali le revine exclusiv minorilor utilizatori ai site-ului.
In cazul colectarii datelor minorilor prin internet prelucrarea datelor minorilor de catre Issue
Monitoring SRL nu se poate realiza, in mod legal si conform cu legislatia aplicabila, fara
infomarea si fara consimtamantul majorilor (parinti, tutori, reprezentanti legali, etc.),
exprimat pentru prelucrarea datelor minorilor. Issue Monitoring SRL nu raspunde si nu
poate fi trasa la raspundere in cazul in care minorii se inscriu pe site, plaseaza comenzi,

interactioneaza cu site-ul fara acordul parintilor/tutorilor/reprezentantilor legali si fara a
notifica Issue Monitoring SRL.

Securitatea prelucrarii si a datelor personale.
Datele cu caracter personal colectate prin site, in mod direct sau in mod automat sunt
stocate in conditii de siguranta. Operatorul a luat masuri necesare pentru a asigura
securitatea prelucrarii si pentru a asigura intern confidentialitatea datelor personale
prelucrate prin site. Operatorul efectueaza copie de siguranta a informatiilor incarcate pe
site. Copia este efectuata pentru asigurarea securitatii prelucrarii si pentru prevenirea
oricarei forme de distrugere accidentala a acestor date si de acces neautorizat la aceste
date iar accesul la datele personale este restrictionat pe plan intern. Actualizarea datelor
dvs. se realizeaza exclusiv la cererea dvs. ori de cate ori este cazul.
Cu toate acestea Issue Monitoring SRL nu poate fi tinuta raspunzatoare si/sau trasa la
raspundere in cazuri fortuite si/sau de forta majora ori in situatii excesive ce depasesc
limitele legalitatii si ale eforturilor necesare depuse pentru asigurarea securitatii bazei de
date (ex. in caz de atacuri cibernetice, plasare de virusi informatici, etc.).
Protectia datelor personale.
Issue Monitoring SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal (ex. nume,
prenume, adresa, telefon, fax, email), prin mijloace mixte, in scop de “reclama, marketing
si publicítate” si “furnizarea de servicii de monitoizare legislative si administrarea site-ului
www.issuemonitoring.ro”.
Sunteti obligat(a) sa furnizati datele dumneavoastra, intrucat acestea sunt necesare in
vederea realizarii scopurilor de prelucrare sus-mentionate. In cazul in care nu sunteti de
acord cu prelucrarea, operatorul nu va va putea oferi serviciile sale.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii exclusiv de catre operator si nu sunt
dezvaluite niciunei categorii de destinatari/terti, cu exceptia situatiilor prevazute de
legislatia in vigoare.
Issue Monitoring SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor, partenerilor
contractuali,
furnizorilor,
respectiv
ale
reprezentantilor
legali/persoanelor
delegate/persoanelor de contact (ex.: nume, prenume, functie, loc de munca, semnatura,
CNP si/sau serie si numar act de identitate, adresa de email), prin mijloace mixte, in
scopuri de ”gestiune economico-financiara si administrativa”, inclusiv in scopuri de
facturare, contractare si recuperare a debitelor proprii.
Sunteti obligat(a) sa furnizati datele personale de mai sus, intrucat acestea sunt necesare
si indispensabile realizarii prelucrarii iar refuzul furnizarii acestora determina
imposibilitatea derularii relatiilor contractuale dintre parti. Datele colectate de operator pot
fi comunicate imputernicitilor si partenerilor nostri contractuali si, dupa caz, autoritatilor

publice competente, potrivit legislatiei. Datele prelucrate pot fi transferate in strainatate,
respectiv stocate, din motive de siguranta, in Cloud.
Drepturi specifice. Procedura de exercitare.
Beneficiati de dreptul de acces la date, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu
fi supus unei decizii automate individuale, inclusiv de dreptul de a va adresa justitiei si/sau
autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).
Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa
solicitati stergerea acestora. In privinta datelor prelucrate in scop de reclama, marketing
si publicitate va puteti opune oricand, fara nicio justificare sau cost.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa operatorului, in scris, cu o cerere
semnata si datata pe adresa de corespondenta a acestuia (Str. Budila nr.12, Mezanin,
Biroul 1, Bucureti, Sector 2) sau pe email la adresa de email office@issuemonitoring.ro.

