
Termeni și condiții: 
 
Platforma www.șieureușesc.ro face parte din cadrul programului #sieureusesc, de la victimă 
la învingătoare, desfășurat de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G. Mai 

multe detalii despre noi găsiți aici: www.aleg-romania.eu 
 
Povestea ta, în format scris, audio sau video are rolul de a încuraja alte femei că și ele pot 
depăși situațiile de abuz cu care se confruntă, de a le oferi exemple pozitive și de a le 
motiva. Povestea ar trebui să răspundă la întrebări precum: Tu cum ai reușit? Când și cum 
te-ai decis să spui STOP? Unde ai găsit sprijin? Ce a funcționat? Cum te simți acum? Orice 

poveste (indiferent de formatul ei) va avea posibilitatea de a fi încărcată pe platforma 
www.sieureusesc.ro, atâta timp cât aceasta nu pune în pericol viața povestitorului sau a altor 
persoane implicate și nici nu lezează drepturile terților. Ne rezervăm dreptul de a selecta 
poveștile care apar pe platforma www.sieureusesc.ro  

 
Datele înscrise în acest formular se vor fi procesate conform regulamentului GDPR, ceea ce 
înseamnă că ai mereu opțiunea de a retrage povestea ta de pe platformă sau de a întrerupe 
orice legătură cu asociația A.L.E.G. sau cu platforma #șieureușesc. 
 
Poveștile publice nu vor conține date legate de numele persoanelor din poveste, astfel încât 
vă încurajăm să utilizați pseudonime, inițiale sau prenume, pentru a păstra siguranța și 
confidențialitatea celor vizați. 
 
Povestea în format scris trebuie să aibe un număr maxim de 300 - 350 de cuvinte (o pagină 
în format Word).  
Povestea în format audio sau video trebuie să aibă un conținut de maxim 3 minute pentru a 
putea fi încărcată în platforma #șieureușesc. 
 
Poveștile publice pot fi distribuite pe platforma șieureușesc de youtube sau pe rețele sociale 
precum facebook sau instagram.  
 
Asociația A.L.E.G. are dreptul de a modifica sau elimina fragmente din poveste astfel încât 
aceasta să nu lezeze persoana în cauză sau terți, dar va păstra vocea povestitorului și 
cuvintele acestuia.  
 
Prin încărcarea unei povești, utilizatorul își asumă faptul că povestea este una personală și 
reală. Asociația A.L.E.G. nu își asumă rolul de a verifica adevărul poveștii, bazându-se pe 
încrederea că utilizatorul este de bună credință.   
 
Prin încărcarea de povești în format public, vă dați acordul de a fi contactată în continuare de 
către A.L.E.G, pentru consultare în dezvoltarea de politici publice sau organizarea de 
campanii de conștientizare, cu consimțământul dumneavoastră.  
 
Pentru orice detalii, vă stăm la dispoziție la adresa contact@sieureusesc.ro 
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