
TERMENI ȘI CONDIȚII
Open Banking Hackathon - CEE Edition
26 Septembrie - 30 Septembrie 2022

Prin utilizarea website-ului https://openbankinghackathon.com, se consideră că ați citit
și ați acceptat Termenii și Condițiile de utilizare prezentați mai jos. Membrii din
echipa de organizare și afiliații acestora, licențiații, partenerii promoționali,
dezvoltatorii, reprezentanții legali, cesionarii, agenții și licențiații trebuie să fie
de acord cu următorul cod de conduită. Organizatorii vor aplica acest cod pe tot
parcursul evenimentului. Așteptăm cooperarea tuturor participanților pentru a contribui
la asigurarea unui mediu excelent pentru toată lumea.

 „Open Banking Hackathon - CEE Edition” este o competiție organizată în cadrul
evenimentului cu același nume organizat de societatea UNCHAIN MEDIA S.R.L. cu sediul în
Brasov, Str. Dimitrie Anghel, nr.15F, ap. 11, Brasov, judet Brasov, cod postal 500450,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J8/1120/2022

Acest document stabilește termenii și condițiile dintre UNCHAIN MEDIA S.R.L.și
dumneavoastră atunci când vă înregistrați pentru orice eveniment sau conferință sau
participați la orice sondaj organizat de UNCHAIN MEDIA S.R.L.Prin înregistrarea la
eveniment sau conferință organizat de UNCHAIN MEDIA S.R.L.sau participarea la un sondaj
sunteți de acord să respectați următoarele cerințe. Ar trebui să citiți cu atenție acest
document. UNCHAIN MEDIA S.R.L.își rezervă dreptul de a modifica informațiile din acest
cod de conduită în orice moment. Orice informație modificată din codul de conduită va fi
postată pe acest site web. Vă rugăm să consultați această pagină în mod regulat.

Îmi dau consimțământul pentru ca UNCHAIN MEDIA S.R.L. să colecteze, să proceseze și să
utilizeze datele mele personale în scopul prelucrării înscrierii mele la eveniment și
pentru orice altă utilizare la care am consimțit.

1. Înregistrarea la eveniment
Îmi dau consimțământul pentru datele obligatorii și voluntare colectate de la mine în
cursul înregistrării la evenimentul  „Open Banking Hackathon - CEE Edition”, de UNCHAIN
MEDIA S.R.L.Recunosc că pot oferi organizatorului un termen rezonabil pentru a îmi
elimina detaliile pe care doresc să nu le mai păstreze în orice moment.

Recunosc și accept că datele mele vor fi utilizate în scopuri comerciale în conformitate
cu prezentul regulament general privind protecția datelor, declarația de consimțământ și
vor fi păstrate și stocate în acest scop.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră să fie eliminate, trebuie să solicitați, în scris,
către INSUS Marketing S.R.L. să facă acest lucru, prezentând documentele necesare care
atestă identitatea dumneavoastră în legătură cu cererea. Solicitările vor fi procesate
într-o perioadă de 30 de zile după ce au fost trimise prin e-mail la
team@openbankinghackathon.com.

Participarea la evenimentul „Open Banking Hackathon - CEE Edition” este gratuită, nefiind
implicate costuri sau taxe ascunse. Confirmarea înregistrării la eveniment se va trimite
pe adresa de e-mail menționată în formularul de înregistrare, ulterior echipa de
organizare vă va contacta pentru detalii suplimentare.

2. Sondaje online
Îmi dau consimțământul pentru ca UNCHAIN MEDIA S.R.L.să stocheze orice informații
voluntare pe care le pot furniza în cursul participării la un sondaj online. Recunosc și
accept că datele mele vor fi utilizate în scopuri comerciale în conformitate cu prezentul
regulament general privind protecția datelor și declarația de consimțământ și vor fi
păstrate și stocate în acest scop.



3. Utilizarea datelor personale în scopuri publicitare
UNCHAIN MEDIA S.R.L. nu vă va vinde numele, adresa de e-mail sau alte informații
personale către niciun terț fără permisiunea dumneavoastră.

Înregistrându-vă la eveniment, sunteți de acord ca în cazul în care veți fi selectat
pentru a participa în cadrul acestuia, numele personal și/sau al echipei să fie făcut
public pe platformele online prin intermediul cărora se va face promovarea evenimentului.
În scopul bunei desfașurări a evenimentului, datele dumneavoastră de contact pot fi
furnizate partenerilor, sponsorilor sau oricărei părți care susține evenimentul.

Îmi dau acordul ca INSUS Marketing S.R.L. să stocheze următoarele tipuri de date ca
profil în scopuri interne:

● Date obligatorii și voluntare colectate la înregistrare la eveniment.
● Date voluntare la participarea la sondaje online.
● Dacă am ales să primesc comunicări prin e-mail despre evenimente conexe, dau

acordul către UNCHAIN MEDIA S.R.L. să analizeze și să utilizeze datele în scopul
comunicării publicitare direcționate către mine cu privire la subiecte și produse
relevante în legătură cu evenimentele și promoțiile organizatorului.

● Dacă mi-am furnizat numărul de telefon mobil, sunt de acord ca, UNCHAIN MEDIA
S.R.L.să mă contacteze prin telefon sau SMS în legătură cu evenimentele pentru
care mă înregistrez sau achiziționez bilet.

● Dacă mi-am furnizat adresa de e-mail, sunt de acord ca UNCHAIN MEDIA S.R.L.să mă
contacteze în legătură cu evenimente pentru care mă înregistrez sau achiziționez
bilet.

● De asemenea, sunt de acord cu analiza matematică și statistică a datelor mele cu
caracter personal în scopuri de publicitate. Cu toate acestea, adresa mea de
e-mail poate fi utilizată în scopuri publicitare numai cu acordul meu expres.

● De asemenea, îmi dau consimțământul pentru ca datele mele să fie actualizate și
completate cu date suplimentare.

● În consecință, îmi dau acordul pentru ca UNCHAIN MEDIA S.R.L.să colecteze date
referitoare la mine personal din surse din domeniul public și să le stocheze
împreună cu datele mele personale care sunt deja sub controlul UNCHAIN MEDIA
S.R.L.Îmi dau acordul ca UNCHAIN MEDIA S.R.L.să analizeze aceste date recent
colectate împreună cu datele aflate deja sub controlul lor și să le folosească în
scopul comunicării publicitare direcționate către mine cu privire la subiecte și
produse relevante în legătură cu târgurile comerciale și / sau parteneri.

● Recunosc că pot fi fotografiat sau filmat de fotograful și / sau cameramanul
oficial al UNCHAIN MEDIA S.R.L.și sunt de acord că imaginea mea poate fi
utilizată în materiale promoționale sau legate de evenimente de către
organizator.

4. Informații personale
Când informațiile personale (de exemplu, numele, adresa de e-mail, adresa de lucru,
numerele de telefon și alte informații de contact) sunt furnizate prin intermediul
site-urilor aflate sub posesia UNCHAIN MEDIA S.R.L.sau direct către noi prin e-mail, vă
dați consimțământul pentru:

● Prelucrarea și administrarea datelor dumneavoastră personale pentru a efectua
toate acțiunile necesare pentru a pune în aplicare cererea sau instrucțiunile
dumneavoastră.

● Păstrarea unei evidențe a comunicărilor primite și expediate (de exemplu, e-mail)
pentru a prelucra datele dumneavoastră personale, așa cum este prezentat în
această declarație de confidențialitate.

UNCHAIN MEDIA S.R.L.poate colecta, de asemenea, următoarele informații despre
dumneavoastră:

● Informații pe care le furnizați completând formularele de pe site-urile noastre
web;



● Numele și adresele fizice de expediere, de contact și de plată;
● Adresa de e-mail și numerele de telefon;
● Card de credit, card de debit sau informații bancare (dacă este cazul);
● Data de nastere;
● Identificare fiscală sau număr TVA (dacă este cazul).

Dacă ne contactați la team@openbankinghackathon.com putem păstra o evidență a
corespondenței respective. Este posibil să vă cerem să completați sondaje în scopuri de
cercetare, deși nu trebuie să răspundeți la acestea.

Preferințele dumneavoastră personale legate de evenimente și informații pe care ni le
împărtășiți cu consimțământul dumneavoastră prin terțe părți, cum ar fi corespondența
Facebook, mărturii, fotografii, bloguri, scrieri, sondaje de satisfacție a clienților sau
comunicări de servicii pentru clienți pe care ni le puteți trimite.

5. Dreptul de acces
Aveți dreptul să primiți o copie a oricăruia dintre datele dumneavoastră personale
deținute de UNCHAIN MEDIA S.R.L.în conformitate cu legile privind protecția datelor, sub
rezerva anumitor excepții. Solicitările pentru o copie a datelor dumneavoastră personale
pot fi trimise prin e-mail la team@openbankinghackathon.com, arătând documentele necesare
care atestă identitatea dumneavoastră în legătură cu solicitarea.

6. Dreptul de rectificare sau ștergere
Dacă UNCHAIN MEDIA S.R.L.deține informații incorecte despre dumneavoastră, care au fost
inițial trimise de dumneavoastră prin intermediul unui site web, aveți dreptul de a
modifica datele. În plus, aveți dreptul de a solicita dreptul de a șterge orice
informație pe care ne-ați trimis-o prin intermediul acestui site. Pentru a vă solicita
dreptul de rectificare și / sau ștergere vă rugăm să trimiteți cererea la
team@openbankinghackathon.com.

Vă rugăm să rețineți că, în caz de ștergere, vi se va solicita să demonstrați că
rectificarea și / sau ștergerea sunt făcute numai pentru informațiile dumneavoastră
personale și nu pentru o altă persoană. Cererile ar trebui să includă:

● afișarea unui document care atestă identitatea dumneavoastră (nume, adresă etc.)
● descriere a datelor personale specifice pe care doriți să le corectați

Vă rugăm să rețineți că UNCHAIN MEDIA S.R.L.nu este obligat să vă rectifice sau să
șteargă datele în cazul în care acest lucru vă va împiedica să vă îndepliniți obligațiile
contractuale față de organizator sau în cazul în care UNCHAIN MEDIA S.R.L.este obligată
să proceseze (inclusiv să păstreze) datele dumneavoastră personale pentru un scop legal
în conformitate cu legile privind protecția datelor.

7. Securitate
Securitatea informațiilor dumneavoastră personale este importantă pentru noi. Cu toate
acestea, nicio metodă de transmitere prin Internet sau metodă de stocare electronică nu
este 100% sigură. Prin urmare, în timp ce ne străduim să folosim mijloace acceptabile,
din punct de vedere comercial pentru a vă proteja informațiile personale, UNCHAIN MEDIA
S.R.L.nu poate garanta securitatea absolută și nu poate accepta nicio răspundere în cazul
în care securitatea informațiilor dumneavoastră personale este compromisă. Securitatea
informațiilor personale este importantă pentru noi. Când introduceți informații sensibile
(cum ar fi numărul cardului de credit) în formularele noastre de înregistrare sau de
comandă, criptăm aceste informații.

UNCHAIN MEDIA S.R.L.își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul
regulament general de protecție a datelor și declarația de consimțământ. Orice modificare
va fi postată pe pagina noastră de pornire și în alte locuri pe care le considerăm
adecvate, astfel încât să fiți la curent cu modificările.

8. Anularea evenimentului, publicarea și politica de substituție



UNCHAIN MEDIA S.R.L.nu este responsabilă pentru orice pierdere sau deteriorare ca urmare
a înlocuirii, modificării, anulării sau amânării unui eveniment. UNCHAIN MEDIA S.R.L.nu
își asumă nicio răspundere în circumstanțele în care un eveniment este anulat,
reprogramat sau amânat din cauza unui eveniment fortuit, hazard natural, eveniment
neprevăzut sau orice alt eveniment care face ca desfășurarea unui eveniment să fie
impracticabilă, ilegală sau imposibilă. În sensul acestei clauze, un eveniment fortuit
include, dar nu se limitează la: război, incendiu, greva forței de muncă, vreme extremă
sau altă situație de urgență.

UNCHAIN MEDIA S.R.L.își rezervă dreptul de a modifica agenda și/sau subiectele anunțate,
dacă este necesar, fără nicio răspundere față de dumneavoastră. Orice înlocuiri sau
modificări vor fi actualizate pe pagina noastră web cât mai curând posibil.

9. Drepturile de autor
Orice echipă care dezvoltă proiecte în cadrul evenimentului („Open Banking Hackathon -
CEE Edition”) are drepturi de autor asupra a ceea ce creează. 

10. Aspecte generale

Este strict interzis oricărei companii, organizații sau participanți să încerce să
găzduiască sau să organizeze orice eveniment în legătură cu, învecinat cu sau pretinde a
fi legat de „Open Banking Hackathon - CEE Edition” sau oricare dintre evenimentele
organizate sub umbrela sa sau afiliații săi fără permisiunea expresă prealabilă și
cooperarea UNCHAIN MEDIA S.R.L.

UNCHAIN MEDIA S.R.L.își rezervă dreptul de a refuza admiterea la orice eveniment sau
conferință pentru orice comportament pe care îl consideră inacceptabil sau pentru
încălcarea termenilor și condițiilor și a codului de conduită.

UNCHAIN MEDIA S.R.L.nu va fi răspunzătoare pentru orice prejudiciu adus oricărei persoane
sau bunuri, indiferent de cauză (cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare
a neglijenței organizatorului sau pentru orice alt tip de răspundere care nu poate fi
exclusă sau limitată prin lege).

Înregistrarea la orice eveniment, conferință, proiect organizat de UNCHAIN MEDIA
S.R.L.marchează luarea la cunoștință și acceptarea termenilor și condințiilor, a codului
de conduită și a politicii de cookies.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această politică sau la modul în care o
operăm, vă rugăm să ne contactați la team@openbankinghackathon.com.

Ultima actualizare la data de 16 August 2022.


