Politica de confidentialitate
Introducere
Acest website este realizat în cadrul unui proiect european, VICATIS: Îmbunătățirea
serviciilor de sprijin din perspectiva victimelor, dezvoltat în parteneriat cu mai multe
organizații și instituții: Centrul Juridic Croat (HR), Asociația pentru Comunicare Nonviolentă (SI), Centrul de Resurse Juridice (RO), Biroul Guvernamental pentru Drepturile
Omului și Drepturile Minorităților Naționale (HR), Ministerul Justiției din Republica
Croația (HR), Asociația Patent (HU) și Institutul pentru Pace (SI). El are aceeași
structură, dar conținuturi diferite, în functie de țara pentru care a fost realizat, respectiv
Croația, Ungaria, Slovenia și România.
Conținutul www.vicatis.eu/ro este realizat de Centrul de Resurse Juridice, o organizație
neguvernamentală non-profit, care se angajează să protejeze şi să îți respecte
confidențialitatea. Citeşte prezenta Politică cu atenţie ca să înţelegi de ce şi cum
colectăm date de la tine şi cum vor fi acestea utilizate.
Ce tipuri de date colectăm și cum?
Acest website este accesat în mod anonim, fără să ne spui cine ești sau să ne comunici
date personale despre tine.
Colectăm anumite date astfel:
 Serverul pe care este găzduit website-ul folosește tehnologia cunoscută în
general sub numele de cookie-uri, care colectează informații despre preferințele
tale privind website-ul (de exemplu: ce pagini sunt accesate mai des sau ce
cuvinte de căutare sunt folosite mai frecvent). Poți limita sau bloca folosirea
acestor cookie-uri. Pentru mai multe detalii, vezi separat pagina despre cookieuri;
 Alte surse. Folosim o terță parte, respectiv Google Analytics, de la care primim
date agregate și anonime despre tine (de exemplu: din ce țări sunt serverele de
pe care se accesează website-ul).
Prin Google Analytics, înțelegem mai bine cine folosește informația de pe website
și câti oameni o accesează. Google Analytics folosește cookie-uri pentru a colecta
și reține informații precum website-urile vizitate, timpul petrecut pe fiecare
dintre ele, adresele de IP, tipul de sistem de operare folosit, istoricul căutărilor,
sex etc. Noi folosim aceste date exclusiv conform descrierii din această politică de
confidențialitate, respectiv pentru a îmbunătăți website-ul permanent. Pentru
informații despre cum Google Analytics folosește aceste informații, te rugăm să
accesezi https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ro.
Informații despre cum poți preveni folosirea datelor de acest tip de către Google
Analytics, găsești aici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Cum folosim datele colectate?
Informațiile anonime pe care le colectăm prin căile detaliate mai sus ne ajută să
înțelegem și să salvăm preferințele tale, ne arată ce te interesează pe tine şi pe alţi
vizitatori, ceea ce ne ajută să îmbunătățim utilizarea website-ului pentru toată lumea
(aflăm numărul de vizitatori, timpul mediu petrecut pe website și pe anumite secțiuni
etc.), așadar îmbunătăţirea experienţei tale cand accesezi website-ul și din motive de
securitate.
Cât timp păstrăm datele colectate?
Centrul de Resurse Juridice nu va păstra datele tale pentru o perioadă mai lungă decât
este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.
Contactează-ne
Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prezenta politică de confidențialitate, ne
poți contacta la office@crj.ro. De asemenea, ai dreptul oricând de a contacta Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând pagina
https://www.dataprotection.ro/.
Prezenta Politică intră în vigoare la 15 martie 2019.
Revizuim Politica de confidențialitate periodic şi vom prezenta orice actualizări pe
această pagină web.

