TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE APLICATE PENTRU
DONAȚII ONLINE
Preambul:
Prin accesul, navigarea si, in general, folosirea site-ului solidaripentrusibiu.cjsibiu.ro, numit in
continuare Site-ul, sunteți de acord cu Termenii si condițiile generale de folosire a acestuia. In
plus, prin folosirea metodei de donații online, sunteți de acord cu termenii si condițiile de mai
jos, aplicate exclusiv in cazul donațiilor efectuate online pentru achiziționarea de către Spitalul
Clinic Județean de Urgenta Sibiu a materialelor si medicamentelor necesare in perioada
pandemiei, pentru tratarea pacienților infectați cu COVID – 19, in conformitate cu prevederile
Decretului prezidențial nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul
României, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020.

1. Cum donez:
a. Spitalul Clinic Județean de Urgenta Sibiu, denumit in continuare Spitalul accepta donații online.
Donațiile online se fac prin serviciul de procesare plați online oferit de Banca Transilvania.
b. Utilizatorul poate selecta valoarea in RON pe care dorește sa o doneze.
c. Prețul tranzacției indicat este prețul net care va fi plătit de utilizator, fara nici o taxa
suplimentara.
d. Puteți face o donație online urmând pașii de mai jos:
1.1. Apăsați pe linkul “Donează 10 lei” sau “Doneaza 50 lei” sau “Doneaza 100 lei” sau
daca ai ales sa donezi o alta suma se introduce suma apoi se apasa butonul “Doneaza”.
Din acest moment sunteți redirecționați către pagina securizata a Bancii Transilvania pentru
finalizarea donației.
1.2. Introduceți: număr card, numele deținătorului cardului, data expirării cardului si codul
CW2/CVC (ultimele 3 cifre de pe spatele cardului dvs.), apoi apăsați butonul “Plătește
in siguranță” de pe ecran.
1.3. In următorul ecran va sunt oferite informațiile privind tranzacția prin card, completați
datele solicitate (codul de confirmare primit pe telefonul mobil) si confirmați donația.
1.4. Apoi, apare mesajul in care sunteți anunțat ca tranzacția a fost efectuata cu succes si vi
se mulțumește pentru donația efectuata.

2. Politica de securitate si protecție a datelor
Spitalul Clinic Județean de Urgenta Sibiu se angajează să protejeze securitatea datelor
dumneavoastră personale, prin folosirea unor metode și tehnologii variate de protejare a datelor
personale privind accesul, utilizarea sau divulgarea neautorizată, introducerea datelor personale
efectuându-se utilizând o conexiune criptata SSL.
Procesarea donațiilor online se face de către Banca Transilvania, de pe o pagină securizată.
Dacă aveți întrebări legate de plata online, vă rugăm să vă adresați Bancii Transilvania, sau
bancii emitente cardului dumneavoastra.

Spitalul Județean Sibiu nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele probleme cauzate de
donațiile prin card.
Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul
dumneavoastră expres ca datele personale să fie prelucrate de Spitalul Județean Sibiu în
conformitate cu scopurile menționate mai sus. Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să
fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica oricând acest lucru la următoarea
adresă: Spitalul Județean Sibiu B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, Cod 550245 prin solicitare scrisa.
În conformitate cu dispozițiile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016, aveți
următoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat (art. 12-13)
Dreptul de a fi uitat (art.17)
Dreptul de acces la date (art.15)
Dreptul de a rectifica Datele( art.16)
Condiții de utilizare a site-ului
Site-ul poate conține legături către alte site-uri web și resurse care nu sunt proprietatea Spitalului
Județean Sibiu. Acesta nu are niciun control asupra acestor site-uri web și a resurselor găsite în
acestea și, prin urmare, nu va fi răspunzător pentru disponibilitatea acestor site-uri web, nici
pentru conținutul, publicitatea, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile
pe sau prin aceste site-uri web.
SCJUS nu este răspunzător pentru pagubele survenite, eventualele efecte negative asupra
utilizatorului sau alte daune morale și patrimoniale cauzate sau legate de orice conținut,
publicitate, servicii, software, informații sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul
acestor site-uri web.
SCJUS nu este răspunzător pentru funcționalitatea sau performanțele, de exemplu, a softwareului
descărcat de pe aceste site-uri sau pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a
altor drepturi care apar prin aceste site-uri sau prin utilizarea acestor site-uri web. Accesând siteurile indicate, confirmați că ați înțeles posibilele consecințe ale accesării site-urilor indicate și
acceptați termenii și condițiile enunțate mai sus.

3. Metode de plata
Metoda de plata: exclusiv cu card de debit prin intermediul platformei securizate oferite de
Banca Transilvania.
Nu se accepta tranzacțiile efectuate cu carduri de credit.
Daca tranzacția prin card a fost reușita, in următorul ecran vi se mulțumește pentru donație. Sunt
accepta următoarele cărti de debit: Visa, Visa Business, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

Folosind ca metoda de plata card-ul bancar de debit, donația dumneavoastră va fi procesata
imediat.

4. Politica de returnare
Având in vedere decretarea stării de urgenta, sumele donate nu vor mai putea fi returnate.

5. Confidențialitate
Informațiile despre donatori vor fi prelucrate doar de Spitalul Clinic Județean de Urgenta Sibiu,
in scop statistic, pentru informarea opiniei publice despre activitatea de strângere de fonduri si
destinația acestora, fără a divulgarea datele cu caracter personal a donatorilor.

6. Dispute si conflicte
Orice tentativa de acces neautorizat in Site si orice încercare de frauda va fi raportata
autoritarilor competente.
Eventualele litigii, divergente sau pretenții rezultate din sau in legătura cu donațiile efectuate,
vor fi soluționate prin negocieri amiabile. Daca aceste negocieri nu au succes in termen de 10
zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de instanțele
competente. Termenii si condițiile generale aplicate pentru donații online sunt acceptate in
deplina cunoștința de către utilizator, actul de donație implicând acceptarea imediata si totala a
termenilor amintiți. Fiind de acord cu acești Termeni si Condiții, utilizatorul își asuma in
totalitate aceste riscuri.

7. Dispoziții finale
a. Modalități de primire a donațiilor: prin intermediul Site-ului utilizatorii pot face donații online
cu ajutorul serviciului specializat in procesare plați on-line oferit de Banca Transilvania;
donații direct in conturile afișate in site-ul www.scjs.ro si solidaripentrusibiu.cjsibiu.ro
b. Toți utilizatorii se obliga sa respecte legile in vigoare.
c. Termenii si condițiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz.
Condițiile de utilizare se refera exclusiv la site-ul www.scjs.ro si solidaripentrusibiu.cjsibiu.ro.
Daca nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului si a colectării datelor cu caracter
personal de către Spitalul Clinic Județean de Urgenta Sibiu prin intermediul Bancii Transilvania,
va rugam sa nu mai utilizați acest site.
Conținutul site-ului www.scjs.ro si solidaripentrusibiu.cjsibiu.ro nu poate fi reprodus, modificat,
transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis in orice forma.
Spitalul Clinic Județean de Urgenta Sibiu nu este responsabil pentru prejudiciile aduse prin folosirea
neautorizata a informațiilor de pe www.scjs.ro si solidaripentrusibiu.cjsibiu.ro. Spitalul Clinic
Județean de Urgenta Sibiu își rezervă dreptul de a face modificări in materialele si conținutul
www.scjs.ro si solidaripentrusibiu.cjsibiu.ro, in funcție de schimbările ce au loc cu privire la
acțiunile si proiectele desfășurate.
Spitalul Clinic Județean de Urgenta Sibiu își rezerva dreptul de a modifica în orice moment
conținutul și structura site-ului fără preaviz.

