Termeni și condiții
Brandul Over4 este proprietatea Asociației Over4.
Asociaţia Over4 se constituie sub forma unei persoane juridice de drept privat, fără scop
patrimonial și apolitică, funcționarea ei fiind reglementată de prevederile OG 26/2000, împreună cu
celelalte prevederi ale legislației române.
Date identificare Asociația Over4
Denumire: Asociația Over4
Adresa: București, bd. Lacul Tei nr. 118 Cămin 2, sector 2
Codul de înregistrare fiscală (CIF): 39818391
Contul bancar: RO80INGB0000999908378428, deschis la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucurs
Email: office@over4.org
Tel: 0720 244 907
Asociația se înființează în vederea realizării următoarelor scopuri:
1.

promovarea, stimularea și încurajarea proiectelor studențești din domeniul arhitecturii,
ingineriei, construcțiilor, comunicării sau administrației, în vederea elaborării și
implementării unor soluții eficiente energetic, al costurilor și mediului înconjurător pentru
construirea viitoarelor case și locuințe și a rețelelor de transport urban;
2. reprezentarea României la competiții internaționale având ca obiect proiectarea unor
locuințe moderne, eficiente din punct de vedere energetic, capabile să producă propria
energie electrică prin diverse modalități, precum Solar Decathlon Europe 2019.
Patrimoniul Asociației poate fi majorat prin cotizațiile membrilor, dobânzile și dividendele rezultate
din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, dividende de la întreprinderile economice înființate
de către Asociație, venituri realizate din activități economice directe, donații, sponsorizări sau
legate, resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale sau din alte venituri prevăzute
de lege.
Demarăm campania ”Together4Better” cu scopul de a strânge fondurile necesare pentru a
participa la competiția Solar Decathlon Europe 2019 din iulie 2019 din Ungaria. Metodele prin care
puteți sprijini proiectul:
1.

Donații directe online în RON prin procesatorul de plăți Netopia Payments sau EURO prin
PayPal. Donațiile sunt anonime, pur voluntare, sunteți liberi să donați orice sumă, oricând;

2. Sponsorizări care să acopere cheltuielile unui voluntar timp de 35 de zile la competiție (1380
EURO/voluntar). Sponsorizările se realizează în baza unui contract de sponsorizare, conform
Legii 30/2019.

Politica de confidențialitate
Nu prelucrăm date personale în momentul în care vizitați site-ul www.over4.org și nici module
cookie. Site-ul este unul informativ și de prezentare și nu trebuie să vă faceți cont pentru a-l utiliza
sau pentru a face o donație. Donațiile sunt anonime.
Salvăm datele dumneavoastră în momentul în care vă abonați la newsletter.
a. Înregistrare și anulare
Oferim opțiunea de a vă abona la newsletter-ul nostru pe site-ul nostru. Pentru a primi newsletter-ul
nostru, veți avea nevoie de o adresă de e-mail validă și de numele dvs. Pentru a vă verifica adresa de
e-mail, veți primi mai întâi un e-mail de abonare, pe care trebuie să-l confirmați.
Vă trimitem newsletter-ul nostru pe baza confirmării dvs. (articolul 6, paragraful 1, litera (a), GDPR).
Puteți să nu mai primiți newsletter-ul nostru în orice moment în viitor. Puteți face acest lucru cu
ușurință utilizând linkul de dezabonare disponibil în orice e-mail sau contactați-ne prin unul din
canalele de comunicare menționate (de exemplu office@over4.org)
Prin înregistrarea la newsletter, vă vom salva adresa IP și data și ora de înregistrare. Prelucrarea
acestor date este necesară pentru a furniza dovezi ale procesului de înregistrare în conformitate cu
cerințele legale.
b. Analiză
Analizăm obiceiurile de citire și rata de deschidere ale newsletter-elor noastre. Prin urmare,
colectăm și procesăm date de utilizare pseudonomizate, pe care nu le vom compara cu adresa dvs.
de e-mail sau adresa IP. Temeiul legal pentru analiza newsletter-elor noastre este articolul 6
alineatul (1) litera (f), GDPR și servește interesul nostru legitim de a optimiza newsletter-ele. Vă
puteți retrage acordul în orice moment contactând-ne prin unul din canalele de contact menționate.
C. Dezabonare
Vă puteți dezabona oricând de la newsletter fie printr-o solicitare scrisa la adresa de email mai sus
menționată fie direct din emailul de newsletter primit, în subsolul mailului, apăsând pe butonul
dezabonare.

