Termeni si Conditii de utilizare a site-ului
www.comunitatedurabila.ro
1. GENERAL
Acestia sunt termenii de utilizare de catre dumneavoastra a website-ului Comunitatii de Practici
pentru Dezvoltare Durabila in Romania si a serviciilor oferite de noi prin intermediul website-ului
(Platforma CoP).
Va rugam sa cititi cu atentie acesti termeni inainte de a incepe sa utilizati Platforma CoP. Daca aveti
orice fel de intrebari sau probleme va rugam sa ne contactati (echipa@comunitatedurabila.ro).
Prin accesarea Platformei CoP consideram ca acceptati acesti Termeni, indiferent daca sunteti
sau nu un utilizator inregistrat in Platforma. Daca nu acceptati Termenii atunci nu trebuie sa
utilizati Platforma.
Pe parcursul timpului pot intra in vigoare modificari la Regulament (devenind obligatorii). Prin urmare,
va rugam sa verificati in mod regulat acesti termeni pentru a va asigura ca respectati cea mai recenta
versiune. Utilizatorii inregistrati vor primi notificari cu privire la modificarile Regulamentului.
2. INFORMATII DESPRE NOI SI PLATFORMA WEB
Asociatia Salvati Dunarea si Delta face parte alaturi de Asociatia Agentia de Monitorizare a Presei si
Asezamantul Cultural Academia Catavencu dintr-un grup de trei organizati partenere („NOI”) in cadrul
proiectului – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila. Scopul grupului este de a imbunatatii profilul
durabil al proiectelelor POS DRU in Romania.
Asociatia Salvati Dunarea si Delta este beneficiarul proiectului Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila,
proiect Cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 (Contract POSDRU/64/3.3/S/41329).
Comunitatea de Practica pentru Dezvoltare Durabila in Romania este o retea de comunicare publica
formata din experti in domeniu, reprezentanti ai autoritatilor publice din Romania si Uniunea
Europeana (UE), beneficiari de proiecte finantate din Fondul Social European si reprezententi ai
organizatiilor neguvernamentele de profil din Romania si UE.
CoP pune la dispozitie o colectie de facilitati on-line, servicii, exemple de bune practici, studii de caz
dar si o zona interactiva rezervata discutiilor, proiectata pentru a facilita dialogul dintre membrii
comunitatii.
3. ACCES SI VALABILITATE
Ne rezervam dreptul de a retrage, suspenda sau modifica orice parte a Platformei sau sa oprim
temporar sau permanent, fara notificare, accesul.
Accesul si utilizarea unor parti ale Platformei este limitata la utilizatorii inregistrati.
Exista posibilitatea ca „NOI” sa refuzam inscrierea unui utilizator sau sa retragem calitatea de
membru, fara a oferi motive pentru a face acest lucru.

Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a mentine Platforma online 24 din 24 de ore pe zi. Cu
toate acestea va recomandam sa nu postati informatii sensibile si sa va pastrati copii la continutul pe
care il postati pe Platforma.
4. INREGISTRARE
Desi va inregistrati ca individ pentru a utiliza Platforma CoP, dumneavoastra sunteti participant
datorita expertizei dobandite sau a functiei din cadrul organizatiei pe care o reprezentati. Inainte de a
va inscrie va rugam sa va asigurati ca angajatorul dumneavostra este de acord cu particparea,
comunicarea si schimbul de informatii de pe aceasta Platforma.
Pentru a putea utiliza aceasta Platforma, trebuie sa completati Formularul de Inregistrare disponibil
pe pagina de abonare a Platformei. Acesta poate fi accesat de pe Homepage-ul paginii web sau de
aici http://www.comunitatedurabila.ro/user/register.html. Toate informatiile pe care le furnizati prin
completarea campurilor din Formularul de Inregistrare vor fi disponibile si celorlati utilizatori
inregistrati, cu exceptia adresei de e-mail si a parolei.
Vom permite accesul la Platforma CoP doar utilizatorilor care au completat cu informatii actuale si
complete campurile de inregistrare, mentin securitatea numelui si a parolei, actualizeaza ori de cate
ori e cazul datele inscrise. In cazul in care utilizator nu mai lucreaza in institutia mentionata la
inregistrare acesta trebuie sa-si actualizeze datele din profil sau contacteze imediat administratorul
Platformei pentru actualizarea informatiei.
5. INFORMATII PERSONALE
Administratorii Platformei respecta viata dumneavostra personala si datele cu caracter personal pe
care le impartasiti cu noi in momentul inregistrarii in acest website. Aceaste informatii au rolul de a va
informa cu privire la ce tip de informatie identificabila personal este colectata de la dvs., cum si unde
am putea folosi aceasta informatie, cum intelegem noi sa protejam informatia colectata de la dvs.,
cine are acces la informatia colectata de la dvs. si cum pot fi corectate in timp inadvertentele din
informatia preluata.
Comunitatea de practica respecta legislatia romana in vigoare, in speta Legea nr. 677/2001 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date, modificata si completata si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
Asociatia Salvati Dunarea si Delta si Asociatia Agentia de Monitorizare a Presei sunt operatori de
date cu caracter personal conform Legea nr. 506/2004.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de
a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va
opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru
exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Asociatia
Salvati Dunarea si Delta.
6. PAROLA DUMNEAVOASTRA
Daca stiti sau suspectati ca parola dumneavoastra a fost a fost dezvaluita unei alte persoane trebuie
imediat sa ne contactati pentru a va schimba parola. Avem dreptul de a dezactiva in orice moment
numele de utilizator si parola daca in opinia noastra nu au fost respectate oricare din prevederile
acestui Regulament.

7. NORME
Orice membru al Comunitatii de practica are dreptul de a posta, utiliza sau a transmite un continut
sau mesaje care sunt conforme cu instructiunile noastre si care respecta legislatia romaneasca in
materie.
In cadrul Platformei sunt interzise:
→ Defaimarea, abuzul, urmarirea, hartuirea, intimidarea, amenintarea sau violentarea
drepturilor legale (cum ar fi drepturile la intimitate sau drepturile de proprietate
intelectuală, dacă este cazul) ale altor persoane;
→ Incarcarea, publicarea sau transmiterea de continut cu caracter obscen, indecent,
defaimator, de ura rasiala, etnica sau sexuala, etc.;
→ Transmiterea de mesaje cu scopuri comerciale;
→ Publicitatea neautorizata, materiale promotionale, „junk email”, „spam”;
→ Incarcarea, publicarea sau transmiterea de continut susceptibil de a avea virusi
informatici;
8. PROPRIETATEA INTELECTUALA
Continutul si design-ul Platformei sunt proprietate a Asociatiei Salvati Dunarea si Delta si sunt
protejate de legislatia romana in vigoare. In cazul informatiilor si continutului postat de membri
inregistrati sau de partenrii din cadrul proiectului Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila, dreptul de
autor si responsabilitatea asupra acestora apartin in totalitate celor care au publicat acea informatie.
In cazul continutului preluat de la alti parteneri ai proiectului acestea sunt identficate prin mentionarea
numelui partenerului langa textul sau imaginea respectiva.
Anumite informatii postate de dumneavoastra vor fi impartasite cu restul membrilor Platformei.
Dumneavoastra sunteti singurul responsabil pentru continutul pe care il publicati sau il puneti la
dispozitie Platformei.
9. RENUNATREA LA CALITATEA DE MEMBRU AL PLATFORMEI
Daca nu mai doriti sa fiti un utilizator inregistrat, va rugam sa ne contactati pentru a rezilia
inregistrarea.
10. INTREG ACORDUL
Acesti termeni constituie intregul acord intre dumneavoastra si noi cu privire la utilizarea Platformei.
11. ALTELE
Acesta Platforma sustine Zona libera de discriminare (http://sper.org.ro/codul-etic-pentru-spatiulonline.html)

