Termenii si conditiile de utilizare
Bun venit pe site-ul www.noapteagaleriilor.ro („site-ul”). Site-ul este
proprietatea Asociatiei EPHEMAIR, inregistrata cu nr. 13358/A/2011 în Registrul
Național ONG si deasemenea inregistrata cu nr. 68/19.05.2011 în
Registrul asociațiilor și fundațiilor, având sediul in STR. PUSCASULUI 24, sector
1.Bucuresti.

Utilizarea site-ului
Pe acest site veți găsi informații cu privire la echipa Asociatiei Ephemair și
activitatea ei (proiecte, documente de poziție, comunicate de presă, publicații)

Proprietate intelectuală
Site-ul oferă fiecăruia dintre utilizatori posibilitatea de a accesa conținutul
furnizat pe platformă pentru uz personal.
Materiale furnizate
Prin utilizarea site-ului, vă exprimați acordul să vă asigurați că toate materialele
pe care le trimiteți sau le încărcați pe site sunt legale, decente și adevărate,
respectă toate legile și reglementările, nu încalcă drepturile de proprietate
intelectuală sau alte drepturi ale noastre sau ale unei terțe părți, nu sunt
defăimătoare, înșelătoare sau în alt mod inacceptabile și fără erori sau viruși.
Sunteți și rămâneți în orice moment singurul responsabil pentru materialele
furnizate de dvs. Sunteți de acord să nu utilizați site-ul pentru a publica orice
informații sau date personale referitoare la o terță parte.

Prelucrarea datelor personale
Anumite date personale sunt colectate prin intermediul site-ului. Toate
informațiile furnizate ASOCIATIEI EPHEMAIR sunt stocate în siguranță și nu sunt
accesibile altor utilizatori ai acestui site web. Aceste reguli de protecție a datelor
și confidențialitate se aplică informațiilor pe care le furnizați numai prin
intermediul site-ului nostru web. Detaliile privind prelucrarea datelor personale

de către ASOCIATIA EPHEMAIR sunt disponibile în Politica noastră de
confidențialitate și în Politica noastră privind cookie-urile. Vom colecta
informații de la dvs. dacă veți completa vreunul din formularele de pe site-ul
nostru, dacă ne veți lăsa comentarii sau cereri specifice și vom folosi numai
informațiile pe care le colectăm despre dvs. în mod legal.

Disclaimers
Site-ul poate conține legături către site-uri și resurse care nu sunt proprietatea
ASOCIATIEI EPHEMAIR. ASOCIATIA EPHEMAIR nu are niciun control asupra
acestor site-uri și a resurselor găsite în acestea și, prin urmare, nu vom fi
răspunzători pentru disponibilitatea acestor site-uri web și nici pentru
conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte
materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri . ASOCIATIA
EPHEMAIR nu va fi responsabila pentru pierderi, orice fel de efecte negative
asupra afacerii utilizatorului sau alte daune morale și patrimoniale cauzate sau
legate de orice conținut, publicitate, bunuri, servicii, software, informații sau
alte materiale disponibile pe sau prin aceste site-uri web. ASOCIATIA EPHEMAIR
nu va fi responsabila pentru funcționalitatea sau performanța a , spre exemplu,
unui software descărcat de pe aceste site-uri sau pentru încălcarea drepturilor
de proprietate intelectuală sau a altor drepturi care apar prin intermediul
acestor site-uri sau prin utilizarea acestor site-uri. Prin accesarea site-urilor
indicate, confirmați că ați înțeles posibilele consecințe ale accesării site-urilor
indicate și că sunteți de acord și acceptați termenii și condițiile enunțate mai
sus.

Dispoziții generale
În acești termeni și condiții, “noi”, “noi”, “ai noștri” înseamnă ASOCIATIA
EPHEMAIR. ASOCIATIA EPHEMAIR își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza
aceste notificări legale în orice moment. Orice modificări vor intra în vigoare de
la data la care sunt postate pe site.

POLITICĂ DE COOKIE-URI

SITE-UL WWW.NOAPTEAGALERIILOR.RO
UTILIZEAZĂ DIFERITE TIPURI DE COOKIE-URI.
CONTINUÂND SĂ RĂSFOIȚI ACEST SITE,
SUNTEȚI DE ACORD CU UTILIZAREA ACESTUIA

Informațiile prezentate mai jos își propun să ofere utilizatorilor mai multe detalii
despre plasarea, utilizarea și gestionarea cookie-urilor utilizate de site-ul
www.noapteagaleriilor.ro.
Acest site utilizează cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experiență mai bună
atunci când navighează pe site, precum și pentru a oferi servicii adaptate
nevoilor și intereselor vizitatorilor.
Cookie-urile oferă proprietarilor site-ului un feedback important privind modul
în care vizitatorii navighează pe site-urile web, astfel încât aceste site-uri web să
fie mai eficiente și mai accesibile.
Ce este un „cookie”?
Un „internet cookie” (cunoscut și sub numele de „cookie de browser”, „cookie
HTTP” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier cu dimensiuni mici, format din
litere și numere care este stocat pe computerul sau telefon de pe care
utilizatorul accesează internetul.
Un cookie este format din două părți: numele și conținutul (sau valoarea). Mai
mult decât atât, durata de viață a unui modul cookie este limitată. Din punct de
vedere tehnic, numai serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din
nou atunci când utilizatorul revine pe site-ul asociat cu acel server web.
Cookie-urile în sine nu necesită date personale pentru a fi utilizate și, în
majoritatea cazurilor, nu identifică utilizatorii de internet.
Există două categorii principale de cookie-uri. Cookie-urile de sesiune sunt
create temporar în subfolderul browserului dvs. în timp ce vizitați un site Web.
După ce părăsiți site-ul web, acesta este șters. Fișierele cookie “persistente”
rămân în subfolderul browserului dvs. și sunt activate din nou odată ce vizitați

site-ul web care a creat respectivul modul cookie. Un cookie persistent rămâne
în subfolderul browser-ului pentru perioada setată în fișierul cookie-ului.
Care este durata de viață a unui modul cookie?
Durata de viață a unui modul cookie poate varia în mod semnificativ, în funcție
de scopul pentru care este plasat. După cum am menționat mai sus, unele
cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie-uri de sesiune)
și nu se păstrează după ce utilizatorul părăsește site-ul web, în timp ce alte
cookie-uri sunt păstrate și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe
site-ul respectiv. Cu toate acestea, modulele cookie pot fi șterse de un utilizator
în orice moment, din setările browserului.
Ce sunt cookie-urile terță parte?
Unele secțiuni de conținut de pe site-uri noastre pot fi furnizate prin terțe părți /
furnizori (de exemplu, un videoclip). Astfel de terțe părți pot plasa aceste cookieuri pe site-ul web (numite „module cookie terță parte”, deoarece acestea nu
sunt plasate de către proprietarul site-ului). Furnizorii terți trebuie, de
asemenea, să respecte reglementările legale în vigoare și politicile de
confidențialitate ale proprietarului site-ului web.
Ce cookie-uri folosește acest site?
Site-ul nostru utilizează următoarele tipuri de module cookie:
Cookie-urile YouTube – pe anumite pagini ale site-ului, videoclipurile au fost
postate pe canalul YouTube securizat. Modulele cookie sunt instalate numai pe
computerul dvs. numai când redați acest videoclip.
Cookie-urile Google Analytics – aceste module cookie furnizează informații
anonime / agregate despre locul în care vă aflați și despre activitatea de pe site.
Acestea monitorizează modul în care vizitatorii navighează prin site și cum au
ajuns la el. Acest lucru este folosit pentru a vedea cifrele totale (nu individuale)
despre tipurile de conținut pe care le folosesc cei mai mulți utilizatori sau
despre ce ar putea fi o problemă pentru navigarea pe site.
Cookie-urile Google AdWords – aceste cookie-uri ne ajută să administrăm mai
bine site-ul nostru prin analizarea comportamentului vizitatorilor noștri online.
De exemplu, aceste cookie-uri pot urmări conversiile de la anumite linkuri de pe
site. Astfel, un cookie poate fi generat în computerul unei persoane atunci când
face clic pe un anumit link dintr-un anunț. Aceste date sunt valoroase pentru

noi, deoarece ne permit să ajungem mai bine la public și ne arată cum să oferim
vizitatorilor noștri conținut mai relevant.
Adaptați setările browserului la cookie-uri
Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți stabili un
termen lung de expirare pentru istoricul navigării. Dacă partajați computerul, vă
recomandăm să setați browserul să șterge datele de navigare de fiecare dată
când închideți browserul.
Cum pot opri cookie-urile?
Majoritatea browserelor de internet sunt configurate inițial pentru a accepta
automat cookie-urile.
Utilizatorii își pot configura browserul pentru a respinge toate fișierele cookie
sau pentru a alerta utilizatorul atunci când modulele cookie sunt trimise către
dispozitiv.
Este important să rețineți că dezactivarea sau refuzul de a primi cookie-urile pot
face anumite secțiuni dificil de vizualizat și de utilizat.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookieurilor. Aceste setări pot fi găsite de obicei în secțiunile „opțiuni” sau în
„preferințe” din setările browserului.
Pentru a înțelege aceste setări, utilizați opțiunea „ajutor” din setările
browserului.

