
 

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE  FAR 

1. Cine suntem?  
 

Noi, adică societatea One Night Gallery SRL cu sediul social Str. Fetesti 2-4 Bucuresti Sect 

3, Bucuresti înregistrată înRegistrul Comerţului sub nr. J40/19138/2017 şi CUI RO 38492806, 

am luat măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea respectării securității și 

integralitatea datelor tale cu caracter personal. 

Noi suntem administratorul site-ului https://www.far.community/ (în continuare Site-ul). 

Prin acest document te informăm despre modalitatea în care prelucrăm datele tale personale 

atunci când interacționezi cu noi prin intermediul Site-ului.  

Dacă ai nevoie de informații suplimentare sau ai întrebările legate de cum prelucrăm datele 

tale personale ne poți contacta prin e-mail la următoarea adresă: hello@far.community.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului UE 2016/679 

(în continuare RGPD) și Legea nr.190/2018  privind  măsuri  de  punere  în  aplicare  a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea  datelor  cu  caracter  

personal  şi  privind  libera  circulaţie  a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor).  

Site-ul se adresează persoanelor cu vârsta de peste 15 ani.  

2. Ce date cu caracter personal prelucrăm despre 

tine? 

Dacă alegi să utilizezi Site-ul nostru sau sa beneficiezi de serviciile noastre, vom colecta 

următoarele informații personale despre tine:  

● nume, prenume, date de contact: atunci când ne contactezi, pentru a putea răspunde 

solicitărilor sau întrebărilor tale; 

● nume, prenume, adresă de e-mail: atunci când te înscrii la Open Call-ul nostru de Meet 

& Greet sau alte evenimente online sau offline pe care le organizăm; 

● imaginea și vocea: dacă alegi să participi la Meet & Greetul online; 

● adresa IP a dispozitivului de pe care accesezi Site-ul; 

● preferințele de marketing și comunicare, când optezi pentru cookies sau te abonezi la 

newsletter. 

 

https://www.far.community/


 

Atunci când informațiile pe care le colectăm sunt necesare pentru a îndeplini o obligație 

contractuală, să îți răspunde la o solicitare sau să îndeplinim o obligație legală, refuzul tău de 

a ne furniza aceste date poate duce la imposibilitatea noastră de a răspunde solicitărilor tale. 

3. Cum colectam datele cu caracter personal?  
 

Colectăm informații despre tine în trei moduri: 

a) În mod direct - atunci când ne contactezi sau când te înscrii la evenimentele noastre;  

b) În mod automat - atunci când accesezi site-ul nostru, colectăm informații prin intermediul 

cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor, găsești aici 

 

4. În ce scop utilizăm datele tale cu caracter 

personal?  

Atunci când interacționezi cu noi vom colecta date cu caracter personal și le vom folosi în 

următoarele scopurii, în baza următoarelor temeiuri legale: 

SCOP/ ACTIVITATE CATEGORII DE DATE TEMEI LEGAL  
(conf art. 6 RGPD) 

Comunicarea cu tine  nume, prenume și date de 
contact furnizate 

executarea unui contract, 
interes legitim, îndeplinirea 
unei obligații legale 

Comunicări marketing  adresă de e-mail interes legitim 

Asigurarea participării tale la 
evenimentele noastre online 

date de identificare 
furnizate, adresă e-mail, 
imagine, voce 

executarea unui contract, 
interes legitim 

Administrarea și protejarea 
Site-ului 

date tehnice (ex: adresă IP, 
preferințe cookies), nume, 
prenume, date contact (dacă 
este cazul) 

interes legitim, îndeplinirea 
unei obligații legale 

 

 

Vom folosi datele tale personale numai în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția 

cazului în care considerăm în mod rezonabil că trebuie să le folosim din alt motiv și că motivul 

este compatibil cu scopul inițial. Dacă dorești să obțiii o explicație cu privire la modul în care 

procesarea pentru noul scop este compatibilă cu scopul inițial, te rugăm să ne contactezi. 

 

https://www.far.community/politica-cookie.pdf


 

5. Durata de prelucrare a datelor personale 
 

Datele cu caracter personal vor fi stocate exclusiv pentru perioada necesară prestării 

serviciilor, soluționarea cererilor tale sau soluționarea eventualelor litigii. Pentru a determina 

perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, 

natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudiciu cauzat de 

utilizarea neautorizată sau dezvăluirea datelor tale personale, scopurile pentru care procesăm 

datele personale și dacă poate atinge aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale, de 

reglementare, fiscale, contabile sau alte cerințe aplicabile. 

 

La finalul perioadei de stocare datele vor fi distruse sau anonimizate.  

 

 

6. Cui transferam datele tale?  
 

Îți garantăm ca datele tale nu vor fi transferate, vândute sau închiriate către persoane fizice 

sau juridice, fără consimtamantul tau. Cu toate acestea, vom putea comunica datele tale unor 

terți pentru a ne asigura că poți beneficia de serviciile noastre cum ar fi către furnizorii de 

servicii care asigura funcționarea website-ului nostru au a platformei FAR, autorități sau 

instituții publice. 

Datele tale nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European.  

 

7. Care sunt drepturile tale?  

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la 

rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesar să ne comunici o cerere scrisă, care să 

conțină datele tale de identificare complete și solicitările pe care dorești să le soluționăm, 

folosind următoarele date de contact:  

Datele noastre de contact: 

e-mail: hello@far.community 

adresa: București, str. Barbu Văcărescu, nr. 162-164, Sector 2 

De asemenea, ai dreptul să înregistrezi oricând o plângere la autoritatea locală de 

supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România 

este: 



 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 

Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 

010336, Bucuresti,  

Romania 

Tel: 031 805 9211 

www.dataprotection.ro 

 

8. Prelucrarea datelor altor persoane 
 

În cazul în care alegi să ne furnizezi datele personale ale altor persoane, îți asumi răspunderea 

cu privire la modalitatea în care ai obținut aceste date și că ai un temei legal pentru prelucrarea 

acestora, noi neputand fi ținuți răspunzători pentru încălcarea drepturilor persoanelor 

respective.  

 

 

9. Actualizarea politicii privind confidentialitatea 

datelor 
 

Ne rezervăm dreptul să adăugăm, să modificăm sau să eliminăm în viitor porțiuni din această 

Politică de Confidențialitate pentru a ne asigura că informațiile conținute furnizează o 

informare relevantă și adecvată cu privire la colectarea și procesarea de către noi a datelor 

personale. 

http://www.dataprotection.ro/

