Declaratia de consimtamant
cu privire la utilizarea produselor oferite de Google Inc.
Fundația Friends for Friends, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, cu sediul în
București, str. Ion Brezoianu nr. 4, et. 4, mansardă, sector 5, adresă de email hello@ffff.ro CIF
25066884, (în continuare, „Fundația”), cu susținerea financiară acordată de Fundatia Romano
Americana (www.rafonline.org), derulează un progam denumit „Policlinica de Marketing si
Comunicare” iar parte din acest program reprezinta promovarea retelei Food Hub cu ajutorul websiteului foodhubs.ro administrat de Fundație, (în continuare ”Site„) și are ca obiective furnizarea de
informații către orice persoană interesată privitor la conceptul de Food Hubs si la cele partu Food Huburi prezente in Romania.
În rândurile de mai jos, puteți afla mai multe detalii despre produsele oferite de Google Inc. utilizate de
Site.
Pentru orice informații suplimentare și neclarități vă puteți adresa doamnei Alexandra Cantor, la la
adresa de email alexandra.cantor@ffff.ro.
Vă puteți retrage consimțământul exprimat din pagina principală a site-ului cu un click pe “Setări” din
partea stânga jos a ecranului și selectați Blochează toate.
Produsele oferite de Google Inc. utilizate de Site
A. Google Analytics
Google Analytics ne oferă instrumentele de analiză digitală de care avem nevoie pentru a analiza datele
de la toate punctele de contact într-un singur loc, pentru o înțelegere mai profundă a experienței
vizitatorilor Site-ului. Datele colectate sunt: numărul de utilizatori și sesiuni, durata sesiunii, sistemele
de operare, modelele de dispozitive, geografia, primele lansări, deschiderile aplicațiilor, actualizările
aplicațiilor, achiziții în aplicație.
Alte informatii
Punem la dispoziție aceste informații partenerului nostru, Fundatia Romano Americana.
Serverul pe care sunt stocate datele dumneavoastră la acest moment se găsește în Romania,
București, centrul de date de pe Sos. Fabrica de Glucoză Nr.11B.
Mai multe detalii despre scopurile în care pot fi prelucrate datele cu caracter personal colectate prin
utilizarea produselor oferite de Google Inc., perioada de stocare a datelor colectate, precum și despre
drepturile dumneavoastră de acces, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, la portabilitatea
datelor și la opoziție, și despre obligațiile Fundației puteți gasi aici, Informare cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal.
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