Politica de confidentialitate
Politica de confidenialitate
Vânzătorul îi rezervă dreptul de a stoca informaii despre vizitatorii site-ului, solicitani, cumpărători, respectiv: nume, adresa,
email, telefon, produse comandate, pe durata necesară îndeplinirii comenzilor, comunicarea informaiilor despre promoii, precum
i în vederea realizarii de statistici.
Conform cerinelor Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera
circulaie a acestor date, modificată i completată i ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal i
protecia vieii private in sectorul comunicaiilor electronice, ELECTRIC FENCE SRL are obligaia de a administra in condiii de
sigurană i numai pentru scopurile specificate, datele personale comunicate de Cumpărător. Informaiile înregistrate sunt
destinate utilizarii de catre operatorii Vânzătorului. Scopul colectării datelor este: emiterea facturii fiscale, informarea Cumpărătorului
asupra stadiului comenzii i expedierea către acesta a produselor comandate.
Refuzul Cumpărătorului de a furniza aceste date determina imposibilitatea efectuării comenzii.
Conform Legii nr. 677/2001, Cumpărătorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenie asupra datelor, de a solicita stergerea
datelor din baza de date, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale i dreptul de a se adresa justiiei.
Vânzătorul se obligă să nu furnizeze nici o informaie (nume, adrese, comenzi etc) la tere pări cu excepia curierului sau
potei. Datele personale ale clienilor vor putea fi transmise autorităilor in drept să verifice tranzaciile comerciale sau altor
autorităi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în
vigoare.
Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete cand se completează o comanda, caz în care Vânzătorul îi rezervă dreptul de
a intreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi
exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie,
securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale
personale în scopuri de marketing direct.

Prin înregistrarea pe acest site sau înscrierea la newsletter-ul nostru, ai acceptat utilizarea informaiilor dvs. personale în
următoarele scopuri:
* inând legătura cu tine,
* buletine informative obinuite,
* vânzări directe,
* cercetare de piaă
* îndeplinirea comenzilor
În timp ce navigai pe www.electricfence.ro, am setat cookie-uri în browserul dvs. Cookie-urile stochează informaii anonime
despre utilizarea dvs. de Web Store, cum ar fi. despre produsele din co, limba selectată, moneda. Datele solicitate de cookie-uri
sunt criptate i pot fi decriptate i interpretate de serverul Furnizorului.
Cookie-urile utilizate nu ne oferă în niciun fel acces la informaiile dvs. personale sau direct la dispozitivul dvs. Datele nu vor fi
transmise terilor. Datele sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice i pentru a optimiza magazinul web.
Putei controla, modifica i / sau terge utilizarea cookie-urilor din browser în orice moment prin setările directe ale browserului.
Putei solicita informaii despre gestionarea datelor dvs. personale i dreptul de a rectifica datele dvs. personale i de a terge
sau bloca datele dvs. cu caracter personal (cu excepia gestionării obligatorii a datelor).
La cererea dvs., vom oferi informaii despre datele pe care le prelucrăm i scopul prelucrării datelor, baza legală, durata, numele
procesatorului de date, adresa (domiciliul). Informaiile sunt furnizate în scris i într-o formă inteligibilă în cel mai scurt timp
posibil, dar nu mai mult de 30 de zile de la depunerea cererii.
Datele dvs. personale vor fi terse în cazul în care prelucrarea lor este ilegală, dacă solicitai ca scopul prelucrării datelor să
înceteze sau termenul legal pentru stocarea datelor a expirat, dacă acestea sunt incomplete sau eronate i nu pot fi remediate legal
de către o instană
Vă vom anuna rectificarea i tergerea, precum i persoanele cărora le-am transmis anterior datele în scopul gestionării datelor.
Notificarea poate fi eliminată dacă interesele legitime ale persoanei vizate nu sunt prejudiciate având în vedere scopul prelucrării.
Putei să vă opunei procesării informaiilor dvs. personale dacă
(a) datele cu caracter personal trebuie prelucrate (transmise) numai în scopul îndeplinirii unei obligaii legale la care este supus cel
care gestioneaza datele sau pentru a impune un interes legitim al controlorului, al destinatarului sau al unei tere pări
(b) utilizarea sau comunicarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct, sondajul de opinie sau cercetarea
tiinifică;
1. c) exercitarea dreptului de protest este altfel permisă de lege.

Managerul date examinează, cu suspendarea simultană a procesării datelor, obiecia cât mai curând posibil după depunerea cererii,
dar în termen de maximum 15 zile i informează solicitantul în scris despre rezultat. Dacă protestul este justificat, vom întrerupe
procesarea datelor, inclusiv colectarea i transferul de date suplimentare i vom informa căruia am comunicat anterior informaii
personale despre protest, sunt obligai să ia măsuri pentru a pune în aplicare dreptul de protest.

