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A. Introducere  
1. Confidențialitatea vizitatorilor site-ului nostru web este foarte importantă pentru noi, și 
suntem angajati să o protejam. Această politică explică cum utilizam informatiile dvs. personale.   
2. Conștientizarea folosirii cookie-urilor în conformitate cu termenii acestei politici când vizitați 
pentru prima dată site-ul nostru, ne permite să folosim cookie-urile de fiecare dată când vizitați 
site-ul nostru.  
 
B. Cum colectăm datele dvs. personale  
Următoarele tipuri de informații personale pot fi colectate, stocate și utilizate: 1. Informații 
despre computerul dvs., inclusiv adresa IP, geografică locația, tipul și versiunea browserului și 
sistemul de operare 2. Informații despre vizitele dvs. și utilizarea acestui site, inclusiv sursa de 
referință, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului Web.                              
3. Informațiile pe care le introduceți când vă înregistrați la site-ul nostru, cum ar fi adresa dvs. 
de e-mail. 4. Informații pe care le introduceți când creați un profil pe site-ul nostru. Pentru 
exemplu, numele dvs., adresa de email, telefonul mobil, functia, angajatorul. 5. Informațiile pe 
care le introduceți pentru a configura abonamentul la e-mailurile noastre 6. Informațiile 
generate în timpul utilizării site-ului nostru, inclusiv când, cât de des și în ce condiții îl utilizați. 7. 
Informații referitoare la orice achiziție, servicii pe care le utilizați sau tranzacția pe care o faceți 
prin site-ul nostru, care include numele dvs., adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și 
detaliile cărții de credit. 8. Informații pe care le postați pe site-ul nostru cu intenția de a publica 
pe internet. 9. Orice alte informații personale pe care ni le trimiteți. 
 
C. Utilizarea informațiilor personale 
Informațiile personale transmise prin intermediul site - ului nostru web vor fi utilizate pentru 
scopurile specificate în această politică sau pe paginile relevante ale site-ului web. Am putea 
utiliza informațiile dvs. personale pentru următoarele:  
1. Administrarea site-ului și a afacerii noastre 2. Personalizarea site-ului nostru pentru dvs. 3. 
Activați utilizarea de către dvs. a serviciilor disponibile pe site-ul nostru 4. Furnizarea de servicii 
achiziționate prin intermediul site-ului nostru 5. Trimiterea de declarații, facturi și mementouri 
de plată către dvs. și colectarea plăților de la dvs. 7. Trimiterea comunicărilor comerciale la fața 
locului 8. Trimiterea notificărilor prin e-mail pe care le-ați solicitat în mod expres. 9. Trimiterea 
newsletter-ului nostru de e-mail dacă v-ați înscris pentru el (puteți s ava dezabonați în orice 



 

moment). 10.Vă prezentați comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la 
afacerile unor terțe părți despre care credem că ar puteafi de interes pentru dvs.  
 
 
 
11. Furnizarea de informații statistice generale terților despre utilizatorii noștri. 12. Pentru a ne 
ocupa de anchetele și plângerile făcute de dvs. referitoare la site-ul nostru 13.Păstrarea site-
ului nostru în siguranță și prevenirea fraudei. 14.Verificarea conformității cu termenii și 
condițiile care guvernează utilizarea site-ul nostru.  
15. Alte utilizări: 
Dacă trimiteți informații personale pentru publicare pe site-ul nostru, le vom publica și aceste 
informații se vor utiliza în conformitate cu licența pe care ne-o acordați. Setările dvs. de 
confidențialitate pot fi utilizate pentru a limita publicarea informațiilor despre dvs. site-ul web 
și pot fi ajustate folosind controalele de confidențialitate pe site-ul web. Nu vom furniza, fără 
consimțământul dvs., informațiile dvs. personale niciunei terțe parti pentru marketingul direct 
al acesteia. 
 
E. Dezvăluirea informațiilor personale  
Putem divulga informațiile dvs. personale oricărui angajat, consilieri profesioniști, agenți, 
furnizori sau subcontractanți în mod rezonabil necesare pentru scopurile stabilite în această 
politică. Putem divulga informațiile dvs. personale oricărui membru al grupului nostru de 
companii (aceasta înseamnă filialele noastre, compania noastră deținută și toate acestea filiale) 
în măsura în care acest lucru este în mod rezonabil necesar pentru scopurile stabilite în această 
politică.  
Putem divulga informațiile dvs. personale: 1. în măsura în care suntem obligați să facem acest 
lucru prin lege; 2. în legătură cu orice procedură juridică în curs sau în curs; 3. pentru a stabili, 
exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea informarea altora în scopul 
prevenirii și reducerii fraudei risc de credit); 4. cumpărătorului (sau potențialului cumpărător) al 
oricărei afaceri sau activ pe care noi il vindem; și 5. la orice persoană pe care o considerăm în 
mod rezonabil că o poate aplica unei instanțe sau altora autoritatea competentă pentru 
divulgarea informațiilor cu caracter personal în cazul în care, în cazul nostru opinia rezonabilă, 
instanța sau autoritatea respectivă ar fi în mod rezonabil probabil să o facă. Cu excepția 
prevederilor din această politică, nu vă vom furniza informațiile dvs. personale terțe părți.  
 
E. Transferuri internaționale de date  
1. Informațiile pe care le colectăm pot fi stocate, prelucrate și transferate între oricare dintre 

țările în care ne desfășurăm activitatea pentru a ne permite sa va deservim mai bine la scara 

larga, daca desfasurati activitate in tarile respective. 


