
Termeni și condiții pentru donațiile online  

 

Vizitarea, folosirea sau realizarea de donații pe http://yuppicamp.azurewebsites.net implică acceptarea 

condițiilor de utilizare a site-ului ce vor fi detaliate în următoarele paragrafe. Se recomandă citirea cu 

atenție a Termenilor și condițiilor pentru folosirea în bune condiții a site-ului. 

http://yuppicamp.azurewebsites.net  este  site-ul oficial al Asociației Mișcare de Tabără Yuppi, România, 

cu sediul în Cluj-Napoca, CUI 29368257, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.183/2011, 

cu cont de donații deschis la OTP Bank – Cluj, RO 69 OTPV 2000 0057 8485 RO 01. 

Ne rezervăm dreptul de a modifica Termenii și condițiile, și site-ul http://yuppicamp.azurewebsites.net  

fără o notificare prealabilă.  

 

Obligațiile Dumneavoastră de înregistrare 

Pentru a putea face donații pe http://yuppicamp.azurewebsites.net trebuie să vă înregistrați datele pe 

website-ul nostru. 

În utilizarea serviciului declarați că veți furniza informații reale, complete, actuale și corecte despre 

dumneavoastră. 

Ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată,  în cazul în care 

considerăm că această obligație a fost încălcată. 

 

Drepturi de autor 

Conținutul integral  al site-ului http://yuppicamp.azurewebsites.net  este proprietatea Asociației Mișcare 

de Tabără Yuppi, fiind protejat de Legea drepturilor de autor și de legile care privesc dreptul de proprietate 

intelectuală și industrială. 

Protecția Datelor cu Caracter Personal 

Asociația Mișcare de Tabără Yuppi este înregistrată  la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal cu nr.33239, în baza Legii 677/2001. 

I.  Donația online 

1. Asociația Mișcare de Tabără Yuppi, denumită în continuare Asociația,  acceptă donații online. Donațiile 

online se fac prin procesatorul de  plăți online  Europayment Services https://www.euplatesc.ro/ : 

b. Utilizatorul poate selecta valoarea în RON sau EUR pe care dorește să o doneze; 

c. Prețul tranzacției indicat este prețul net care va fi plătit de utilizator, fără nici o taxă suplimentară; 

d. Pașii de urmat pentru a face o donație online: 

– Apăsați pe linkul “Donează”; 
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– Introduceți sau alegeți suma dorită și datele Dvs. Personale și apăsați „Continuă”; 

– Din acest moment sunteți redirecționați către pagina securizată Europayment pentru finalizarea 

donației. 

Dacă tranzacția prin card a fost reușită, următoarea pagină vă multumește pentru donația efectuată și vă 

oferă informațiile relevante pentru această operație.  Aceste informații le veți primi de asemenea prin e-

mail. 

II. Politica de securitate 

Informațiile personale sunt necesare pentru procesarea corectă și eficientă a tranzacției plasate de către 

dumneavoastră.  Introducerea datelor personale se face utilizând o conexiune criptata SSL. Informațiile 

personale nu sunt transferate către alte terțe părti, nici de catre Asociație, nici de către Europayment 

Services. Adresa de e-mail este importantă, deoarece informațiile legate de donație vor fi transmise via e-

mail.  O adresă de e-mail incorectă încetinește întregul proces de donație. Mai mult de atât, Asociația și 

Europayment Services nu vor putea să vă contacteze și să vă informeze asupra stării donației 

dumneavoastră. 

Europayment Services garantează securitatea sistemelor sale informatice. Citiţi Politica de 

confidenţialitate Europayment Services https://www.euplatesc.ro/politica-de-confidentialitate.php  

pentru mai multe informații despre acest subiect.  

III. Metode de plată 

Puteți alege dintre următoarele metode de plată: card de credit/debit prin Europayment Services, transfer 

bancar și PayPal. 

Dacă ați selectat card de credit/debit ca metodă de plată, este necesar să completați un formular cu datele 

card-ului. Dacă tranzacția prin card a fost reusită, următorul ecran vă mulțumește pentru donație pe site-

ul nostru și vă oferă informațiile relevante despre donație. Aceste informații le veți primi de asemenea 

prin e-mail.  

PayU acceptă următoarele cărți de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, 

inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. 

Folosind ca metodă de plată card-ul bancar de credit/debit, donația dumneavoastră va fi procesată 

imediat. 

Pentru donații pentru care ați selectat metoda de plată prin transfer bancar, confirmarea se va face doar 

după confirmarea creditării contului Asociației cu suma transferată, introducându-se astfel un decalaj de 

2-4 zile, de la caz la caz. 

IV. Politica de returnare 

Donațiile se pot returna donatorilor, în cazul în care aceștia solicită în mod expres, exclusiv pentru 

donațiile online efectuate prin card bancar. În acest caz, donatorii vor trimite, în termen de maximum 14 

zile calendaristice, din momentul în care a fost efectuată donația, o cerere scrisă către Asociație, în care 

vor solicita, în mod expres, returnarea sumei donate. Donatorul va atașa la această cerere, dovada donării 

acestei sume de bani prin intermediul Site-ului. 



Cererea de returnare a donațiilor  va fi expediată, prin e-mail la adresa zsuzsa@yuppicamp.ro , sau prin 

poștă pe adresa: b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 63, ap.3, Cluj-Napoca. 

V. Confidențialitate 

Datele solicitate de către Asociație sau Europayment Services vor fi folosite doar în contextul facilitării 

donațiilor către Asociație. 

Informațiile obținute de la utilizator nu vor fi puse la dispoziția nici unei persoane fizice, juridice, instituții, 

etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile online 

sau în cazul în care se abuzează în orice fel de website. 

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de Asociație sau Europayment Services numai în scopul 

declarat anterior. Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului 

confirmarea donaţiei și pentru comunicări ulterioare. 

Datele completate de către utilizatori pe Site vor fi stocate în serverele Asociației, iar cele legate de 

donaţia online prin Europayment Services sunt colectate numai de către procesatorii de plăți. 

VI. Dispute și conflicte 

Orice tentativă de acces neautorizat în Site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților 

competente. 

Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din sau în legatură cu donațiile efectuate, vor fi 

soluționate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes în termen de 10 zile calendaristice 

de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de instanțele competente. 

Termenii și condițiile generale de folosire a Site-ului, precum și Termenii și condițiile generale aplicate 

pentru donații online, sunt acceptate în deplină cunoștință de catre utilizator, actul de donație implicând 

acceptarea imediată și totală a termenilor amintiți. 

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, utilizatorul își asumă în totalitate aceste riscuri. 

VII. Dispoziţii finale 

a. Modalități de primire a donațiilor: 

• donații online, direct de pe Site, prin intermediul serviciului specializat Europayment Services; 

• donații direct în conturile Asociației Mișcare de Tabără Yuppi, CUI:29368257, deschise la OTP Bank. 

Donații în: 

RON – contul RO 69 OTPV 2000 0057 8485 RO 01, 

EURO – contul RO 26 OTPV 2000 0057 8485 EU 01, 

HUF – contul RO 73 OTPV 2000 0057 8485 HU 01. 

b. Toți utilizatorii se obligă să respecte legile în vigoare; 

c. Termenii și condițiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz. 



 

Dacă tranzacția a fost reușită, următoarea pagină îți mulțumește pentru donația făcută, oferindu-ţi 

informații despre aceasta. De asemenea, informațiile privitoare la donație vor fi transmise către tine prin 

e-mail. 

Asociația Mișcare de Tabără Yuppi este autorizată de A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu caracter 

personal sub numarul 33239/2014.  

 


