
 

 
 

 

 
Politica privind 

confidențialitatea 

 

Această politică se aplică informațiilor deținute despre clienți și clienți potențiali, furnizori și furnizori potențiali, 

artiști, persoane de contact și toate celelalte persoane cu privire la care deține informații galeria EASTWARDS 

PROSPECTUS. Prin „informații” înțelegem informații cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm, 

comunicăm și stocăm. 

În prezenta politică, „noi”, „nouă” și „(al) nostru” înseamnă EASTWARDS PROSPECTUS, o galerie de artă 

contemporană având sediul în București, România, Strada Plantelor nr. 50, iar „dumneavoastră” înseamnă 

persoana fizică vizată de informații. 

 

Ce colectăm 

 

▪ numele dvs.; 

▪ informațiile dvs. de contract, cum ar fi adresa, adresa de email și numărul de telefon; 

▪ Când fie cumpărăm o lucrare de artă, fie vindem o lucrare de artă unei persoane fizice, muzeu, 

galerii sau altei organizații sau persoane fizice, colectăm detalii privind plata și datele financiare 

relevante, cum ar fi denumirea băncii și numărul de cont; 
▪ Când accesați website-ul nostru, colectăm adresa IP, tipul de browser și limba; 

▪ Informații legate de participarea dvs. la târguri, evenimente sau expoziții de artă la care galeria 

EASTWARDS PROSPECTUS expune sau participă. 

▪ Informații despre dvs. pe care ni le furnizați personal când vizitați galeria sau sub forma cărților de 

vizită sau detalii de contact digitale pe care ni le furnizați la evenimente și târguri de artă, prin 

completarea de formulare pe website-ul nostru, www.eastwardsprospectus.com (de exemplu, în 

secțiunea Contact) sau când vă abonați la lista noastră de distribuție, când solicitați informații despre 

o lucrare de artă sau un grup de lucrări de artă sau atunci când corespondați cu noi prin telefon, 

email sau altfel; 

▪ Informații referitoare la achiziția de lucrări de artă de la noi sau la utilizarea serviciilor noastre, 

precum înrămare sau reprezentarea dvs. într-o tranzacție. 
 

Cum colectăm informații despre dvs. 

 

▪ Informațiile pe care ni le furnizați când achiziționați o lucrare de artă sau când ne vizitați la o expoziție 

sau un târg de artă; 

▪ Când completați și trimiteți un formular sau un chestionar pe website-ul nostru; 

▪ Când ne trimiteți emailuri pentru a solicita informații despre o lucrare de artă, un artist, o zonă 

istorică sau un curent artistic. 

Prin intermediul corespondenței prin email cu dvs. referitoare la împrumuturi către muzee, 

încredințarea de lucrări în regim de consignație, o invitație la un eveniment sau o conversație despre 

un proiect viitor. 

 
Ce facem cu informațiile pe care le colectăm 

 

Utilizăm informațiile dvs. cu scopul de a: 

▪ comunica cu dvs. prin email, telefon și poștă în vederea furnizării de informații despre lucrările de 

artă și serviciile noastre 

▪ vă ține la curent cu privire la lucrări de artă, artiști și evenimente de care considerăm ați putea fi 

interesat(ă); 

▪ îndeplini obligațiile noastre rezultând din orice contracte încheiate între dvs. și noi; 

▪ ajusta website-ul nostru și pentru operațiuni interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiza datelor, 

testare, cercetare, statistice și studiu; 

▪ respecta obligațiile legale și regulamentare 
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Baza legală pentru prelucrare 

 

Prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal este necesară: 

 

▪ pentru îndeplinirea contractelor la care sunteți parte și pentru a lua măsuri la cererea dvs. înainte ca 

dvs. să încheiați acele contracte; 

▪ în scopul intereselor noastre legitime;  

▪ în vederea conformării cu o obligație legală sub incidența căreia ne aflăm. 

În ceea ce privește orice prelucrare a categoriilor speciale de date cu caracter personal, în general ne bazăm pe 

obținerea unui consimțământ specific din partea dvs. la momentul respectiv, cu excepția cazului în care avem 

obligația legală de a prelucra astfel de informații. 
 

 

Interese legitime 

 

Dacă prelucrarea datelor de către noi se efectuează în baza unui interes legitim, aceste interese legitime sunt: 

(i) colectarea de informații cu caracter personal pentru a vă asigura o experiență de client eficientă și fără 

probleme; (ii) pentru a ne asigura că primiți informații actualizate cu privire la activitățile comerciale ale 

galeriei EASTWARDS PROSPECTUS; (iii) pentru a vă presta serviciile pe care le-ați solicitat, cum ar fi prin 

manifestarea interesului pentru un artist, o lucrare de artă, un curent sau o perioadă istorică; și (iv) pentru 

propriile acțiuni de marketing și cercetare. 

 

Distribuirea informațiilor dvs. 

 

Cu excepția prevederilor exprese din prezenta politică, nu vindem, distribuim sau închiriem informațiile dvs. cu 

caracter personal către părți terțe, cu excepția cazului în care avem permisiunea dvs. în acest sens sau avem 

obligația legală de a face acest lucru. 

Informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați pot fi comunicate societăților comerciale terțe, agenților, 

contractanților, prestatorilor de servicii sau societăților afiliate, dacă acest lucru este necesar pentru ca noi să 

vă furnizăm lucrările noastre de artă sau să vă prestăm serviciile noastre, să răspundem la solicitările dvs. de 

informații sau în orice alte scopuri descrise în prezenta politică. 

Printre aceste părți terțe sau agenți se pot număra baza noastră de date cu lucrări de artă și reprezentantul 

nostru PR extern. 

De asemenea, putem comunica informațiile dvs. cu caracter personal următorilor: 

 

▪ organelor de aplicare a legi, altor agenții guvernamentale sau părți terțe dacă avem obligația legală 

de a face acest lucru; 

▪ altor persoane juridice, în cazul în care intenționăm să fuzionăm cu o persoană juridică sau suntem 

achiziționați de aceasta sau în cazul reorganizării noastre de către respectiva persoană juridică. 

 

Transferul informațiilor dvs. în afara României 
 

 

Informațiile dvs. cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o destinație aflată în afara Spațiului 

Economic European („SEE”) și, de asemenea, pot fi prelucrate de personal care activează în afara SEE și care 

acționează în numele nostru sau în numele unuia dintre prestatorii noștri de servicii. 

În cazul în care noi sau părțile terțe autorizate de noi transferăm informațiile dvs. în afara Spațiului Economic 

European, noi sau acestea impunem obligații destinatarilor datelor respective prin care să asigurăm nivelul de 

protecție a informațiilor impus în Spațiul Economic European sau impunem destinatarului să adopte 

reglementările internaționale privind securitatea comunicării de date. În cazul unor transferuri efectuate de noi, 

este posibil, de asemenea, să transferăm informațiile dvs. dacă: (i) transferul se face către o țară considerată 

de Uniunea Europeană că asigură o protecție adecvată a informațiilor dvs; sau (ii) dacă ați consimțit asupra 

transferului. 

Drepturile dvs. 

 
În orice moment, aveți dreptul: 

▪ să solicitați acces la orice date cu caracter personal sau la o copie a datelor cu caracter personal pe 



 

 
 

 

care le deținem cu privire la dvs.; 

▪ la rectificarea datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care considerați că informațiile pe care le 

deținem sunt inexacte; 

▪ să ne solicitați să ștergem datele dvs. cu caracter personal, în cazul în care considerați că nu avem 

dreptul de a le deține; 

▪ să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal 

(dacă prelucrarea se bazează pe un consimțământ obținut anterior); 

▪ să ne solicitați să încetăm sau să începem trimiterea de mesaje de marketing către dvs., conform 

descrierii de mai jos, din secțiunea dedicată activității de marketing; 

▪ să restricționați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal; 

▪ la portabilitatea datelor (transferul unora dintre datele dvs. cu caracter personal în altă parte) în 

anumite situații; 

▪ să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în anumite situații;  

▪ de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată și de a solicita implementarea de 

măsuri de protecție dacă faceți obiectul creării de profiluri pe baza datelor dvs. cu caracter personal. 

 

Orice solicitare a dvs. privind accesul la datele dvs. cu caracter personal sau o copie a acestora trebuie să fie în 

scris și vom încerca să răspundem într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de o lună, în conformitate cu 

legislația privind protecția datelor. Respectăm toate obligațiile noastre legale în ceea ce privește drepturile dvs. 

ca persoană vizată. 

Dorim să ne asigurăm ca informațiile pe care le deținem în privința dvs. să fie întotdeauna exacte. Pentru a ne 

sprijini în a ne asigura că informațiile dvs. sunt actuale, ne puteți comunica dacă se modifică oricare dintre 

datele dvs. cu caracter personal la adresa de email contact@eastwardsprospectus.com 

Marketing 

 

Dacă sunteți unul dintre clienții noștri sau ați consimțit în alt mod să fiți contactat(ă) în scopuri de marketing, 

este posibil să utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal pentru a vă trimite informații despre 

evenimentele, târgurile de artă și lucrările de artă ale galeriei EASTWARDS PROSPECTUS. Vă puteți dezabona 

de la primirea acestora în orice moment, iar detaliile privind modul de dezabonare sunt incluse în partea de jos 

a fiecărui email pe care vi-l trimitem și veți fi direcționat(ă) către o adresă de email prin intermediul căreia vă 

puteți dezabona automat. Nu veți mai fi contactat(ă) cu excepția cazului în care solicitați explicit să fiți 

inclus(ă) din nou în lista de distribuție. 

Aveți opțiunea de a vă dezabona de la lista noastră de distribuție în orice moment, astfel împiedicând 

trimiterea către dvs. a oricărui astfel de email sau altor comunicări, trimițând un email la adresa 

contact@eastwardsprospectus.com. 

Punem în aplicare orice solicitare de dezabonare imediat. 

 

 

Cât timp păstrăm informațiile dvs.? 
 

 

Păstrăm informațiile pe care le colectăm despre dvs. doar atât timp cât sunt necesare în scopurile prevăzute 

mai sus sau pentru a respecta orice obligații legale pe care le avem. Acest lucru implică examinarea periodică a 

dosarelor noastre pentru a verifica dacă informațiile sunt exacte, actuale și încă necesare.  

Dacă avem permisiunea de a vă trimite comunicări de marketing direct, păstrăm informațiile dvs. de contact 

necesare în acest scop, atât timp cât nu vă dezabonați de la primirea comunicărilor de la noi. Dacă vă 

dezabonați de la comunicările de marketing, păstrăm datele dvs. pentru a putea să respectăm opțiunea dvs. de 

a nu fi contactat(ă) în scopuri de marketing. 

Securitate 

 

Avem obligația de a asigura securitatea informațiilor dvs. Pentru a preîntâmpina accesul sau divulgarea 

neautorizată, am implementat proceduri fizice, electronice și manageriale adecvate pentru a proteja și asigura 

securitatea informațiilor pe care le colectăm online. 
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Linkuri către alte site-uri 

 

Website-ul nostru poate conține linkuri către alte site-uri, inclusiv prin intermediul butoanelor conturilor noastre 

de pe platformele de socializare. Cu toate că încercăm să afișăm linkuri doar către website-urile care respectă 

aceleași standarde înalte și același respect în privința confidențialității, nu suntem răspunzători pentru 

conținutul, securitatea sau practicile privind confidențialitatea utilizate de alte website-uri, iar un link nu 

constituie un gir acordat respectivului website. Odată ce accesați un link către un alt website din site-ul nostru, 

vă supuneți termenelor și condițiilor website-ului respectiv, inclusiv, fără limitare, politicii și practicilor sale 

privind confidențialitatea pe internet. Vă rugăm să verificați acele politici înainte de a trimite orice date către 

website-urile respective. 

Anumite funcții ale site-ului nostru permit accesarea rețelelor de socializare. Când utilizați aceste funcții, 

trebuie să vă asigurați că nu trimiteți date cu caracter personal pe care nu le doriți trimise, colectate sau 

utilizate de alți utilizatori, cum ar fi detalii despre profilul dvs. sau adresa de email. 

Reclamații 

 

Întrebările, observațiile și solicitările legate de prezenta politică sunt binevenite și trebuie adresate la  

contact@eastwardsprospectus.com. 

Cum utilizăm modulele cookie 

 

Un modul cookie este un mic fișier care solicită permisiunea de a fi plasat pe hard drive-ul computerului dvs. 

După ce consimțiți, fișierul este plasat, iar modulul cookie ajută la analiza traficului pe internet sau vă anunță 

când vizitați un anumit site. 

Utilizăm module cookie pentru înregistrarea traficului pentru a identifica ce pagini sunt utilizate. Acest lucru ne 

ajută să analizăm date despre traficul pe pagina de internet și să îmbunătățim website-ul pentru a-l adapta la 

nevoile clienților. Utilizăm aceste informații numai în scop de analiză statistică, iar datele sunt ulterior șterse 

din sistem. 

Un modul cookie nu ne oferă în niciun caz acces la computerul dvs. sau la vreo informație care vă privește, cu 

excepția datelor pe care alegeți să ni le comunicați. 

Puteți alege să acceptați sau să refuzați modulele cookie. Majoritatea browserelor acceptă în mod automat 

modulele cookie, dar, de regulă, puteți modifica setările browserului dvs. pentru a refuza modulele cookie, dacă 

doriți. Acest lucru vă poate împiedica să beneficiați pe deplin de funcționalitățile website-ului. 

Modificări aduse prezentei politici 

 

Orice modificări viitoare aduse politicii noastre vor fi postate pe această pagină și, dacă este cazul, vă vor fi 

notificate prin email. Vă rugăm să reveniți frecvent pentru a verifica dacă există actualizări sau modificări ale 

politicii noastre. 
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