
Politica de confidențialitate 
 

Prezenta politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) detaliază modul în care datele cu 
caracter personal („Informațiile”) sunt colectate și utilizate în cadrul jocului „Sărmanul Dionis” („Jocul”).  

Informațiile sunt prelucrate de către Asociația pentru Antreprenoriat Social „Plus Unu” („Asociația”), cu 
sediul în Str. Covasna nr. 39, sector 4, București, contact@socialplusunu.ro  

Cum colectăm informații? 
Informațiile sunt colectate prin intermediul platformei web a jocului „Sărmanul Dionis”, prin formularul de 
înregistrare și prin opțiunile de funcționalitate puse la dispoziție în cadrul Jocului.  

Ce categorii de informații colectăm? 
Colectăm informații care ne sunt furnizate direct în formularul de înregistrare (Nume, Prenume, Adresă  de 
e-mail). De asemenea, Jocul folosește cookie-uri pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și a asigura 
funcționalitatea acestuia. Cookie-urile nu sunt folosite pentru a colecta date personale, ci doar pentru a 
gestiona preferințele de utilizare a Jocului. Cookie-urile includ informații despre data și ora vizitei sau 
istoricul de navigare în cadrul jocului, precum și adresa IP. 

Care este scopul prelucrării informaților? 
Scopul stocării și prelucrării informațiilor este de a permite accesul în cadrul jocului „Sărmanul Dionis” și de 
a asigura continuitatea experienței de joc la accesări repetate. Cookie-urile sunt folosite pentru susținerea 
măsurilor de securitate și pentru detectarea activităților frauduloase. 

Care este temeiul juridic al prelucrării informațiilor? 
Informațiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016. Prelucrarea 
datelor cu caracter personal îndeplinește cel puțin una dintre cele două condiții: consimțământul (Articolul 
6, Aliniatul 1, Punctul a) și interesul legitim (Articolul 6, Aliniatul 1, Punctul f). 

Cum protejăm informațiile? 
Informațiile sunt păstrate atât în formă electronică, cât și sub formă tipărită în arhivele Asociației. Ne 
asigurăm că informațiile pe care le deținem sunt păstrate în locații sigure, cu un nivel de securitate adecvat 
și cu acces permis doar personalului autorizat care și-a luat în scris angajamentul de a asigura 
confidențialitatea datelor. 

Care este locația și durata de stocare a informațiilor? 
Informațiile sunt stocate pe echipamentele Asociației și ale furnizorului unde este găzduită platforma 
jocului, asigurând măsuri de securitate și confidențialitate. De asemenea, informațiile sunt stocate în cadrul 
rapoartelor de activitate ale Asociației (în format electronic și tipărit) respectând condițiile impuse de 
Regulamentul UE 679/2016. Durata de stocare a datelor este pe durata funcționării jocului. În cazul 
retragerii consimțământului pentru prelucrare sau în cazul eliminării contului de jucător, datele sunt șterse 
din forma electronică, dar vor rămâne în documentele tipărite până la acea dată de către Asociație.  



Cum vor fi utilizate informațiile?  
Informațiile vor fi utilizate pentru comunicarea în legătură cu contul de jucător (confirmarea înregistrării, 
recuperarea parolei etc.) și pentru a vă trimite informații despre „Termenii și condițiile” jocului, despre 
modificările în „Politica de confidențialitate” sau despre evenimentele/activitățile pe care le derulăm în 
legătură cu Jocul. 

De asemenea, informațiile vor fi utilizate în activitatea de monitorizare și evaluare a proiectului „e-
Eminescu — (Re)descoperirea vieții și operei lui Mihai Eminescu într-un spațiu digital interactiv ludificat” 
ca parte a cerințelor de reglementare și raportare. În acest sens, la solicitarea organismelor de raportare 
pot fi furnizate informații despre identitatea și activitatea jucătorilor.   

Există situații în care informațiile pot fi furnizate unor terți în condițiile impuse de lege conform 
Regulamentul UE 679/2016 (Articolul 6, Paragraful 1, Litera c). Astfel de situații includ solicitări din partea 
guvernului sau agențiilor guvernamentale pentru aplicarea legii, pentru efectuarea unei anchete sau pentru 
respectarea unor legale în legătură cu o posibila activitate ilegală (de exemplu încălcarea drepturilor de 
autor).   

Care sunt drepturile legate de prelucrarea informațiilor? 
Conform Regulamentului UE 679/2016, aveți următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de 
retragere a consimțământului, dreptul de a obține din partea Asociației o confirmare că se prelucrează sau 
nu date cu caracter personal care vă privesc, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere a datelor 
cu caracter personal care vă privesc sau de restricționare a prelucrării (sub rezerva anumitor excepții), 
dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune prelucrărilor (sub rezerva anumitor excepții).  
 
Dacă aveți nemulțumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, 
aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal, www.dataprotection.ro.  
 
Dacă doriți să faceți o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem 
într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date identificare) 
și indicații privind informațiile pe care le solicitați.  
 
Dacă aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau 
aveți nelămuriri sau reclamații legate de modul în care gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să 
ne contactați la adresa contact@socialplusunu.ro.  
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