
 

 

 
Politica de utilizare Cookies 
 
 
Primim și colectăm informațiile pe care le introduceți pe site-ul nostru sau ne furnizați în 
orice alt mod. Putem folosi instrumente software pentru a măsura și colecta informații 
despre sesiune, inclusiv timpii de răspuns la pagină, durata vizitelor la anumite pagini, 
informații de interacțiune a paginii și metodele utilizate pentru a naviga departe de pagină. 
Informațiile dvs. personale vor fi utilizate numai pentru motivele specifice menționate mai 
sus. 
 
Colectăm astfel de informații non-personale și personale în următoarele scopuri: 
1. Să furnizeze și să opereze Serviciile; 
2. Să oferim utilizatorilor noștri asistență continuă pentru clienți și asistență tehnică; 
3. Pentru a putea contacta vizitatorii și utilizatorii noștri cu notificări generale sau 
personalizate legate de servicii și mesaje promoționale; 
4. Pentru a crea date statistice agregate și alte informații non-personale agregate și / sau 
deduse, pe care noi sau partenerii noștri de afaceri le putem folosi pentru a furniza și 
îmbunătăți serviciile noastre respective; 
5. Pentru a respecta orice legi și reglementări aplicabile. 
 
Compania noastră este găzduită pe platforma Wix.com, ce ne oferă platforma online care 
ne permite să vă prezentam serviciile noastre. Datele dvs. pot fi stocate prin stocarea 
datelor Wix.com, bazele de date și aplicațiile generale Wix.com. Acestea vă stochează 
datele pe servere securizate în spatele unui firewall. 
 
Vă rugăm să rețineți că serviciile terțe, cum ar fi Google Analytics sau alte aplicații oferite 
prin Wix App Market pot avea propriile politici cu privire la modul în care colectează și 
stochează informații. Deoarece acestea sunt servicii externe, astfel de practici nu sunt 
acoperite de Politica de confidențialitate Wix. 
 
Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment, 
așa că vă rugăm să o consultați frecvent. Modificările și clarificările vor intra în vigoare 
imediat după publicarea lor pe site. Dacă facem modificări semnificative la această politică, 
vă vom notifica aici că a fost actualizată, astfel încât să știți ce informații colectăm și cum le 
folosim. 
 
Dacă doriți: să accesați, să modificați sau să ștergeți orice informații personale pe care le 
avem despre dvs., sunteți invitați să ne trimiteți un e-mail la: contact@theconsultants.ro  
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