
Utilizarea site-ul www.cdfd.ro și a conținutului său se supune urmatoarelor termene și condiții: 

Termenii și condițiile de utilizare ale acestora se supun politicii de protecția a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor („vizitatori”) în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”).Informațiile prezentate în această pagină 
explică practicile online ale Asociatiei Centrul de Fotografie Documentara (strada Radu de la Afumati, 52 A), referitoare la aplicarea 
prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-
ului www.cdfd.ro. Astfel că, prin lecturarea acestora puteți înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”), 
fiind informat cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.. 

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

CdFD si autorii  sint proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita 
la, articole, text, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video.Informatiile prezentate prin intermediul site-ului  www.cdfd.ro pot fi utilizate numai în 
scopuri personale, de informare și nu în scopuri comerciale. De asemenea, conținutul acestui site nu poate fi reprodus, distribuit, adaptat, transformat 
sau publicat sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al CdFD. Prin urmare, vizitatorii site-ului www.cdfd.ro înțeleg și 
consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publcate pe acest site, în orice mod, 
fără acordul prealabil scris al CdFD si/sau al autorilor. Utilizatorii site-ului www.cdfd.ro  nu au dreptul de a distribui conținutul www.cdfd.ro , 
indiferent de suport, fără să indice în mod clar și pe deplin, sursa, inclusiv numele autorului și link-ul la conținutul original. Utilizatorii site-ului 
www.cdfd.ro nu au dreptul de a desfășura nicio activitate de colectare a datelor (indiferent de natura acestordate și de modul de colectare) prin 
intermediul www.cdfd.ro. CdFD nu răspunde pentru actualitatea/exactitatea/pertinența conținutului altor site-uri care pot fi accesate prin intermediul 
site-ului www.cdfd.ro . 

CdFD și partenerii săi contractuali implicați în conceperea, producerea sau difuzarea conținutului site-ului www.cdfd.ro nu sunt răspunzatori pentru 
daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din / în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului sau de către utilizatori.CdFD nu 
își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzatoare pentru eventuale daune produse terminalelor internet ale vizitator ilor site-ului (de exemplu: 
ca urmare a introducerii unor viruși) ca urmare a accesarii, utilizării sau descărcării oricăror materiale (text, imagini video sau audio) de pe acesta si a 
accesului neautorizat sau utilizării necorespunzătoare a serverelor noastre web securizate.  

Site-ul www.cdfd.ro permite utilizatorilor sai partajarea și publicarea conținutului disponibil pe acest site către rețele sociale.  

NEWSLETTER 

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter CdFDat pe site-ul www.cdfd.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul 
exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut editorial, respectiv evenimente și anunțuri legate de acest conținut.Datele dumneavoastră cu 
caracter personal vor fi șterse de îndată când solicitați anularea abonarea la Newsletter-ul CdFD, respectiv ștergerea acestor date.Vă puteți dezabona în 
orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată la contact@cdfd.roSite-
ul www.cdfd.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele 
ale CdFD.Prin urmare, aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, CdFD neasumându-și responsabilitatea cu 
privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți. 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE - COOKIE 

Site-ul www.cdfd.ro  folosește identificatori de tip Cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul 
Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un 
identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în 
care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de 
Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic.Prin utilizarea 
cookie-urilor, CdFD poate furniza userilor site-ului mai multe servicii usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui 
cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat 
anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru 
web.Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea  site-
ului www.cdfd.ro. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-
ul www.cdfd.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.Termeni prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă. 

contact@cdfd.ro 
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