POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

PREAMBUL/
Compania Romprest Service SA în calitatea sa de operator de date cu caracter personal
înregistrată sub nr. 18649 (denumită în continuare ”Societatea” sau ”Romprest”) respectă
prevederile legislației în vigoare (inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului
European Și al Consiliului, denumit în continuare „Regulamentul”) cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, în special cu privire la:
 Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un
drept fundamental;
 Principiile și normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor lor cu caracter personal ar trebui, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al
persoanelor fizice, să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale acestora, în special
dreptul la protecția datelor cu caracter personal;
 Dispozițiile Regulamentului referitoare la cazul în care are loc o încălcare a securității datelor
cu caracter personal la nivelul operatorului.
DEFINIȚII
 „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care
poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,
cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la
unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice,
psihice, economice, culturale sau sociale;
 „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
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adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică,
informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o
declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie
prelucrate;
 „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism
altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care,
sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate
să prelucreze date cu caracter personal;
Având în vedere

obiectele de activitate autorizate ale Romprest şi respectiv liniile de
business pe care le desfășoară Societatea;

Având în vedere

relația contractuală/comercială pe care o are Romprest cu persoane fizice,
respectiv juridice de drept public sau privat, în baza căreia își desfășoară
unul/sau multe obiecte de activitate autorizate;

Având în vedere

informațiile colectate și modul în care sunt colectăm pot varia în funcție
de produsele și serviciile utilizate, modul în care ați utilizat produsele și
serviciile și modul în care s-a produs interacțiunea cu Romprest chiar dacă
nu persoana vizată nu este/a fost client, sau ceea ce am obținut de la o terță
parte care avea permisiunea de a face schimb de informații cu Romprest;

Având în vedere

prevederile legislației actuale și ale Regulamentului astfel cum fost
enunțate anterior

Societatea elaborează prezenta Procedură de confidențialitate (denumită în continuare
”Procedura” sau “Politica de confideníalitate”), obligatorie pentru toate departamentele
Romprest precum și pentru orice altă persoană care desfășoară activități în cadrul Romprest,
indiferent de natura relației contractuale (de muncă, de servicii etc.)
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Această politică de confidențialitate este concepută să vă ajute să înțelegeți modul în care Romprest
sau Terții (partenerii noștri contractuali, autoritățile, instituțiile publice, ONG-urile etc.),
colectează, utilizează și dezvăluie informațiile pe care ni le furnizați atunci când accesați sau
utilizați site-ul www.romprest.ro.
Știm că vă interesează modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate și distribuite, și
tratăm cu seriozitate aspectele legate de confidenţialitatea dvs. Ne angajăm să protejăm
confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal pe care le colectăm, respectiv deținem,
respectând cerințele legilor și reglementărilor aplicabile în materia protecției datelor cu caracter
personal. Suntem deopotrivă angajați să ne asigurăm că salariații, consultanții și agenții noștri
respectă aceste obligații. Citiți următoarele clauze pentru a afla mai multe despre politica noastră
de confidențialitate.
APLICABILITATEA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Această Procedura este aplicabilă în cazul utilizării de către dvs. a site-ului nostru. Această
Procedura se va aplica tuturor utiliztorilor care accesează site-ul de pe orice dispozitiv, orice sistem
sau platformă de operare.
Toate link-urile care pot fi accesate de pe site-ul web pot sau vor avea proprii termeni și condiții
de utilizare și politicile de confidențialitate, iar angajaţii, consultanţii şi agenţii noştri nu le
controlează și nu sunt responsabili pentru utilizarea lor.
Procedura va fi obligatorie pentru toate persoanele (fizice sau juridice de drept public și/sau privat)
care accesează site-ul web din orice jurisdicție unde acestea sunt disponibile în mod legal pentru
acces sau utilizare.
Această Politică va fi documentul în baza căruia v-aţi exprimat consimțământul pentru utilizarea
și transferul datelor cu caracter personal, în funcție de țara în care accesați site-ul web.
Această politică de confidențialitate trebuie citită împreună cu Politicile Romprest și alte acorduri
disponibile la adresa www.romprest.ro.
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Dacă veți continua să utilizați site-ul înseamnă că ați citit și ați înțeles această Politică de
confidențialitate și că v-aţi exprimat consimțământul. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE
ACORD CU ACEASTĂ POLITICĂ A CONFIDENȚIALITĂȚII, TREBUIE SĂ ÎNCETAȚI SĂ
FOLOSIȚI IMEDIAT WEBSITE-UL ROMPREST ȘI / SAU SĂ SOLICITAȚI ȘTERGEREA
DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL, RESPECTIV CONTULUI CREAT PE SITE,
DACĂ EXISTĂ.
În cazul în care sunteți rezident al Uniunii Europene, consimțământul dvs. pentru această Politică
de confidențialitate va fi, de asemenea, considerat "consimțământ fără echivoc" în sensul
articolului 7 din Directiva 95/46 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie
1995 prin care ați permis colectarea, transferul și prelucrarea datelor dvs. oriunde în lume.
În cazul în care sunteți rezident într-un stat din afara Uniunii Europene, dispozițiile cu privire la
protecția datelor cu caracter personal, sunt aplicabile în cazul în care activitățile de prelucrare sunt
legate de: (a) oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent
dacă se solicită sau nu efectuarea unei plăți de către persoana vizată; sau (b) monitorizarea
comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii.
DATELE COLECTATE
Când vizitați site-ul nostru, puteți să ne furnizați trei tipuri de informații: informații personale pe
care le dezvăluiți în mod voluntar, care sunt colectate individual; informațiile colectate de alții, la
cererea noastră, și informațiile colectate automat atunci când utilizați site-ul nostru sau serviciile
disponibile pe site-ul nostru (denumite în mod colectiv în continuare, "date cu caracter personal").
De asemenea, precizăm că în vederea desfășurării activității noastre putem combina informațiile
descrise în prezenta Politică de confidențialitate cu alte informații pe care le colectăm despre dvs..
Totodată, putem colecta informații suplimentare pentru a respecta reglementarile și pentru a ne
conforma cu politicile anti-spălare a banilor (AML) sau de prelucrare a datelor cu caracter personal
(GDPR).
Romprest își rezervă dreptul de a refuza accesul la site-ul nostru și/sau orice alte servicii fără a
verifica informațiile personale și documentația dvs. după cum considerăm că este necesar.
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DATELE CU CARACTER PERSONAL
Informațiile personale sunt prelucrate, respectiv colectate numai atunci când sunt oferite în mod
voluntar și numai în scopuri care sunt clar identificate pe site-ul nostru. Date cu caracter personal
înseamnă orice informație care vă individualizează potrivit definiției datelor cu caracter personal
(orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă - persoana vizată; o
persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special
prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale) cum ar fi:
● Nume;
● Adresă de e-mail;
● Numere de telefon, fax și mobile;
● Vârsta;
● Sex;
● Data nașterii;
● Numere de identificare fiscală;
● Informații despre dispozitivul folosit;
● Adresa IP,
● Informații geografice,
● Paginile web vizitate,
● Nume de utilizator;
● Parola;

 Orice alte informații pe care alegeți să le furnizați, de exemplu, prin formulare sau pagini de
colectare a datelor în cadrul aplicației, inclusiv formularul completat în timp ce înregistrați
contul.
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Vă informăm că există posibilitatea să vă solicităm să furnizați informații suplimentare însoțite de
documente doveditoare. Informațiile și documentele pot fi solicitate în formă tipărită sau prin
trimitere prin e-mail sau online sau prin orice alt mod considerat potrivit de către noi.
Oferindu-ne datele dvs. cu caracter personal, , sunteți de acord să colectăm, deținem, stocăm,
folosim și dezvăluim datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu această Politică de
confidențialitate.
În plus, față de furnizarea datelor cu caracter personal de mai sus, dacă doriți să ne trimiteți mai
departe prin e-mail sau prin secțiunea "contact" a site-ului nostru, este posibil să păstrăm, să
folosim și să dezvăluim conținutul mesajelor împreună cu adresa dvs. de e-mail și răspunsurile
noastre.
DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE AUTOMAT
Când utilizați site-ul sau serviciile disponibile pe site-ul nostru, colectăm automat următoarele date
cu caracter personal de pe dispozitivele dvs.:
● Informații despre jurnalul serverului: colectăm informații despre jurnalul de server când utilizați
site-ul nostru, care poate include,dar nu se limitează la, datele dvs. de conectare, data și ora
vizitelor, paginile vizualizate, adresa dvs. IP - anonimizată, timpul petrecut pe site-ul nostru și siteurile pe care le vizitați chiar înainte și imediat după site-ul nostru.
● Informații despre dispozitiv: colectăm informații despre computerul sau dispozitivul mobil pe
care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru web, inclusiv modelul hardware, sistemul de operare
și versiunea, browserul web pe care îl utilizați și alte elemente de identificare a dispozitivelor.
● Informații despre telemetrie: dacă folosiți oricare dintre software-ul nostru open source, este
posibil să colectăm viteze de încărcare și descărcare a lățimii de bandă, volumul de spațiu de
stocare liber și utilizat pe dispozitiv și alte statistici despre dispozitivul dvs.
● Informații privind utilizarea: dacă folosiți site-ul nostru, vom colecta metadate despre fișierele
pe care le încărcați pentru stocare și vom înregistra instanțe în care ați utilizat cheia dvs. privată
pentru a autentifica comunicațiile.
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● Informații colectate de module cookie și alte tehnologii de urmărire: Noi și furnizorii noștri de
servicii folosim diferite tehnologii pentru a colecta informații atunci când interacționați cu site-ul
nostru, inclusiv cookie-uri și beacon-uri web. Mai jos găsiți mai multe informații despre
informațiile colectate prin cookie-uri și alte tehnologii de urmărire.
DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE DE TERŢI
Romprest poate folosi serviciile oferite de terți în scopul analizării și verificării identității.
Informațiile colectate de acești terți pot fi folosite în scopuri descrise în politicile acestora de
confidențialitate și de către Romprest pentru a oferi serviciile noastre.
Partenerii și Afiliații noștri pot colecta, de asemenea, date cu caracter personal cu privire la
identitate, inclusiv nume, adresă de e-mail, adresă, telefon, fax și numere de telefon, vârstă, sex,
sau orice alte informații pe care le furnizați prin intermediul formularelor sau paginilor de colectare
a datelor în cadrul site-ului web și structurilor Romprest (societățile din grup și politicile acestora)
dacă decideți să comunicați cu aceștia sau să utilizați serviciile acestora.
Romprest nu controlează stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către partenerii săi
și de Părțile Afiliate și nici serviciile furnizate de către aceștia. De asemenea, Romprest nu își
asumă nicio responsabilitate pentru niciuna dintre reclamațiile și serviciile depuse la adresa
acestora și vă solicită să fiți precauți înainte de a folosi serviciile acestora. Vă rugăm să-i contactați
direct pentru orice probleme care reies din utilizarea serviciilor acestora.
MOMENTUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Putem colecta informații de la dvs. în orice moment, de exemplu, atunci când vă înregistrați, faceți
o achiziție, vă înscrieți la newsletterul nostru, răspundeți la un sondaj sau comunicare de
marketing, navigați pe site, completați un formular, accesați sau introduceți informații pe site-ul
nostru.
Putem folosi datele cu caracter personal furnizate de dvs. pentru a vă oferi informații și servicii
suplimentare, pentru a ne îmbunătăți platforma și pentru a continua să vă furnizăm servicii, în orice
mod considerat potrivit de către noi.
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Toate datele cu caracter personal, inclusiv documentele colectate de la dvs. în orice etapă, prin
orice fel, pot fi comunicate Părților Afiliate sau oricărei alte părți, inclusiv băncilor și autorităților
financiare, conform cerințelor noastre, pentru a furniza serviciile din cadrul structurilor Romprest.
Toate datele cu caracter personal, inclusiv documentele colectate de la dvs. în orice etapă, în orice
mod, pot fi comunicate către inclusiv, dar fără a se limita la autoritățile instituțiile, instanțele
judecătorești, organismele competente în vederea aplicăriilegii din întreaga lume.
Datele cu caracter personal comunicate instituțiilor, instanțelor judecătorești, autorităților,
organismelor, Părților Afiliate (așa cum sunt definite aici) și/sau către orice alte părți, inclusiv
bănci și autorități financiare, pot fi stocate de acestea și transmise astfel cum acestea consideră
necesar. Aceste informații nu vor fi șterse chiar și atunci când veți solicita să ștergeți informațiile
stocate de către Romprest având în vedere că respectivele date cu caracter personal se află în afara
controlului nostru.
Romprest poate stoca toate datele cu caracter personal, informațiile, inclusiv documentele
colectate de la dvs., chiar și după primirea unei cereri de ștergere pentru a respecta legislația în
vigoare, respectiv pentru (a) executarea unui contract; (b) îndeplinirea unei obligații legale; (c)
protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate; (d) îndeplinirea unei sarcini care servește unui
interes public; (f) apărarea intereselor legitime urmărite de Romprest sau de o parte terță, cu
excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale
persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când
persoana vizată este un copil..
MODIFICĂRI ALE POLITICII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE
Această Politică de confidențialitate este concepută pentru a vă ajuta să înțelegeți modul în care
colectăm, folosim și dezvăluim datele cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când
accesați sau utilizați site-ul nostru.
Politica de confidențialitate poate fi modificată oricând Romprest consideră necesar. Orice
revizuiri ale acestei Politici de confidențialitate vor fi afișate pe pagina de pornire a site-ului nostru.
Este obligația dvs. să vizitați periodic site-ul nostru pentru a examina orice modificări care pot fi
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aduse acestei Politici de confidențialitate. Utilizarea continuă a site-ului nostru reprezintă acordul
dvs. cu privire la modificările Politicii de confidențialitate. Prin urmare, asigurați-vă că verificați
frecvent cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate. Când actualizăm
actuala Politică de confidențialitate, vom modifica "Ultima actualizare" prezentată în prima pagină
a acestui document, alături de numărul versiunii. De asemenea, vă putem notifica modificările
prezentei Politici printr-o fereastră pop-up. Dacă nu sunteți de acord cu această Politică de
confidențialitate, vă rugăm să încetați să utilizați site-ul nostru și singura soluție de a manifesta
acest dezacord este de a nu utiliza site-ul nostru.
SCOPUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter persoanl are scopul de a vă permite să utilizaţi serviciile
noastre și/sau utilizarea site-ului. Putem folosi datele dvs. cu caracter personal în scopuri precum:
● furnizarea, menținerea, livrarea sau îmbunatatirea site-ului sau a produselor sau serviciilor
furnizate prin intermediul site-ului nostru;
● analizarea și urmărirea datelor cu caracter personal pentru a determina utilitatea sau popularitatea
anumitor conținuturi și pentru a înțelege mai bine activitatea online a utilizatorilor noștri;
● îndeplinirea cerințelor legale;
● oferirea informațiilor sau produselor sau serviciilor pe care le-ați solicitat;
● dezvoltarea de noi produse sau servicii;
● trimiterea de notificări tehnice, de asistență sau administrative;
● comunicarea știrilor, produselor, serviciilor, evenimentelor și altor informații care considerăm
că vă interesează;
● potrivirea informațiilor dvs. cu locurile de muncă vacante pentru a ne ajuta în găsirea unei poziții
care este cea mai potrivită pentru dvs. dacă ne-ați contactat în legătură cu recrutarea;
● monitorizarea și analizarea tendințelor, utilizării și activităților legate de site-ul nostru;
● detectarea, investigarea și prevenirea tranzacțiilor frauduloase sau a activităților neautorizate sau
ilegale;
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● protejarea drepturilor și proprietății Romprest sau a Părților Afiliate (așa cum sunt definite aici)
și altele;
● conectareasau combinarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la sau în legătură
cu alte date cu caracter personal;
● verificarea identității și determinarea eligibilității pentru utilizarea serviciilor, platformei și
structurii Romprest;
● prevenirea pierderilor, a activităților de combatere a fraudei și/sau a activităților neautorizate și
de aplicare a politicilor pentru furnizarea serviciilor noastre;
● prevenirea și investigarea activităților potențial interzise sau ilegale;
● procesarea rapidă a tranzacțiilor;
● trimiterea de e-mailuri periodice privind comenzi sau alte produse și servicii;
● corespondență (e-mail sau telefon);
● realizarea oricărui alt scop sau a motivului pentru care au fost colectate datele cu caracter
personal etc.
Putem crea, de asemenea, înregistrări anonime agregate și/sau alte date nedeclarate ("Informații
anonime") din informațiile pe care ni le furnizați prin excluderea anumitor informații (cum ar fi
numele dvs.) care conduc la identificarea dvs.. Utilizăm această informație anonimă pentru a
analiza modelele de solicitare și de utilizare, pentru a îmbunătăți conținutul serviciilor noastre și
pentru a îmbunătăți navigarea pe site.
SCHIMBUL DE DATE DE CARACTER PERSONAL
Nu vindem, nu tranzacționăm și nu transferăm în alt mod datele dvs. cu caracter personal către
terți decât dacă anunțăm în prealabil utilizatorii. Aceast aspect nu se referă și la furnizorii noștri
care ne oferă servicii de găzduire a site-ului web și alți furnizori care ne asistă în gestionarea siteului nostru, în desfășurarea afacerii noastre sau în servirea utilizatorilor noștri, atâta timp cât acele
părți sunt de acord să păstreze aceste informații confidențiale. Putem, de asemenea, să dezvăluim
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date cu caracter personal atunci când dezvăluirea este adecvată pentru a respecta legea, pentru a
ne respecta politicile sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța noastră.
Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal în următoarele moduri:
● cu acordul dvs. sau la instrucțiunile dvs.;
● către companiile noastre mamă actuale sau viitoare, către Părțile Afiliate, către filialele și cu alte
societăți aflate sub control comun sau în co-proprietate cu noi sau structurile noastre la nivel
național sau internațional;
● către terți sau furnizori care prestează servicii în beneficiul nostru sau pentru a finaliza auditări
financiare, tehnice și legale ale operațiunilor noastre, în cadrul respectivului audit;
● anumite date cu caracter personal pe care le puteți alege să le partajați pot fi afișate în mod
public, cum ar fi numele dvs. de utilizator și orice conținut pe care îl postați când utilizați zone
interactive ale site-ului nostru;
● putem să vă împărtășim informațiile dvs. în legătură cu o fuziune, o finanțare, o achiziție, o
dizolvare, o faliment sau o procedură care implică vânzarea, transferul, cesionarea tuturor sau a
unei părți din afacerea sau activele noastre. Dacă o altă societate achiziționează afacerea sau
bunurile, societate va avea informațiile dvs. colectate de noi și își va asuma drepturile și obligațiile
cu privire la informațiile dvs., așa cum este permis de această Politică de confidențialitate;
● ca răspuns la o cerere de informații, dacă apreciem că dezvăluirea datelor cu caracter personal
este în conformitate sau este impusă de legislația în vigoare;
● dacă apreciem că acțiunile dvs. sunt incompatibile cu acordurile sau politicile noastre de utilizare
sau pentru a ne proteja drepturile, proprietatea și siguranța, orice Parte Afiliată sau alte persoane;
● către terțe părți în cazurile în care sunt dezvăluite informații agregate care nu pot conduce în
mod rezonabil la identificarea dvs.;
● dacă este necesar să identificăm, să prevenim sau să rezolvăm activități ilegale în legătură cu
serviciile noastre, sau să identificăm, să contactăm sau să luăm măsuri legale împotriva unei
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persoane care pare să cauzeze prejudicii sau să interfereze cu drepturile sau proprietatea noastră
sau cu alți utilizatori;
● ca parte a unui aspect legale sau a investigației noastre, inclusiv o anchetă legată de o presupusă
încălcare a Termenilor și condițiilor generale;
● atunci când considerăm că dezvăluirea este necesară sau permisă de legislația în vigoare, inclusiv
atunci când răspundem unei citațiilor, mandatelor, comenzilor de producție sau orice alt document
similar,
● dacă apreciem că este necesară dezvăluirea datelor cu caracter personal pentru a preveni
pierderile financiare, pentru a vă proteja siguranța sau siguranța celorlalți, inclusiv atunci când
există o situație de urgență care implică pagube potențiale, pierderi de securitate sau vătămări
serioase persoanelor sau amenințări cu astfel de situații de urgență; sau suntem obligați să raportăm
activitatea ilegală.
Ocazional, la discreția noastră, putem să includem sau să oferim produse sau servicii terțe pe siteul nostru. Mai jos găsiți termenii legați de legăturile terțelor părți.
În cazul în care considerați că acest site nu respectă politica sa de informare declarată, ne puteți
contacta utilizând detaliile afișate pe site-ul nostru în secțiunea "Contact", adică
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA
București, B-dul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1
E-mail: gdpr@romprest.ro
Telefon:0213067000
LINK-URI HYPERLINK-URI ȘI SITE-URI TERȚE
Acest site web poate conține linkuri către alte site-uri terțe care pot colecta date cu caracter
personal despre dvs., inclusiv prin cookie-uri sau alte tehnologii. Dacă vă conectați la un alt site
web, Politica noastră de confidențialitate nu se va aplica utilizării și activității dvs. pe acele alte
site-uri web. În acest caz, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale site-urilor web
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respective, deoarece nu avem control asupra acestora și nu suntem responsabili pentru nicio
informație care este trimisă sau colectată de aceste site-uri terțe.
CARACTERISTICI DE PARTAJARE SOCIALĂ
Site-ul nostru poate oferi caracteristici de partajare socială, link-uri către medii sociale și alte
instrumente integrate (Facebook, Twitter, Youtube) etc . Utilizarea acestor funcții permite
partajarea de informații cu contactele dvs. sau cu publicul, în funcție de setările pe care le utilizați
cu entitatea care furnizează caracteristica de partajare socială sau social media.
Rețineți că termenii acestei Politici de confidențialitate nu se aplică acestor site-uri terțe sau
conținutului acestora sau nici unei colecții de date cu caracter personal după ce faceți clic pe linkuri către site-urile terțe. Vă rugăm să vizitați politicile de confidențialitate ale entităților care
furnizează aceste funcții pentru a obține mai multe informații despre scopul și domeniul de aplicare
al colectării de date cu caracter personal și prelucrarea acestor date cu caracter personal de către
astfel de entități.
Legăturile cu site-urile sau locațiile terțe sunt furnizate doar pentru confortul dvs. și nu înseamnă
sau implică aprobarea sau asocierea noastră cu astfel de entități terțe sau cu produsele, serviciile,
conținutul sau site-ul lor. Utilizarea unorastfel de link-uri precum și produse, servicii precum și
conținutul accesat în acest mod sunt la latitudinea dvs. și pe propriul dvs. risc.
Prin urmare, nu avem nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul și activitățile acestor
site-uri. Cu toate acestea, încercăm să protejăm integritatea site-ului nostru și apreciem orice
feedback cu privire la aceste site-uri.
COOKIE-URI ȘI ALTE TEHNOLOGII DE URMĂRIRE
Noi și furnizorii noștri de servicii folosim diferite tehnologii pentru a colecta informații atunci
când interacționați cu site-ul nostru, inclusiv cookie-uri și beacon-uri web.
Fișierele cookie sunt fișiere de date mici stocate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați un site
web, ceea ce ne permite să colectăm informații despre identificatorii de dispozitiv, adresa IP,
browserele web folosite pentru a accesa site-ul web, paginile sau caracteristicile vizionate, timpul
petrecut pe pagini, performanțele aplicației și linkurile pe care le faceți clic. De exemplu, folosim
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module cookie pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele dvs. pe baza activității anterioare sau
actuale a site-ului, ceea ce ne permite să vă oferim servicii îmbunătățite. De asemenea, folosim
cookie-uri pentru a ne ajuta să realizăm date agregate despre traficul site-ului și interacțiunea siteului, astfel încât să putem oferi mai bune experiențe și instrumente pe site în viitor.
Beacon-urileweb sunt imagini grafice plasate pe un site web sau într-un e-mail utilizate pentru a
monitoriza comportamentul utilizatorului care vizitează site-ul sau trimite e-mailul. Beacon-urile
web sunt adesea folosite în combinație cu cookie-urile.
Majoritatea browser-elor web sunt setate să accepte cookie-urile. Dacă doriți să dezactivaţi cookieurile (consultați meniul de ajutor din browserul dvs.); totuși, dezactivarea cookie-urilor poate
restricționa, din punct de vedere tehnic, utilizarea site-ului nostru. De asemenea, puteți să renunțați
la primirea comunicărilor promoționale de la noi în orice moment, urmând instrucțiunile din aceste
comunicări. Dacă renunțați, este posibil să vă trimitem în continuare comunicări nonpromoționale, cum ar fi notificări tehnice, asistență sau notificări administrative sau informații
despre contul dvs. (dacă aveți unul).
TRANSFERURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI ACCES LA DATE CU
CARACTER PERSONAL
Aveți dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal și de a solicita corectarea, actualizarea
sau ștergerea datelor cu caracter personal incorecte și/sau inexacte contactând-ne prin intermediul
informațiilor de contact furnizate pe site. Cu toate acestea, această cerere trebuie să respecte și alte
documente incluse în politicile Romprest și obligațiile legale.
CONTACTEAZA-NE
Dacă aveți întrebări în legătură cu Politica de confidenţialitate, ne puteţi contacta la adresa
următoare: gdpr@romprest.ro sau trimițând o cerere la adresa sediului social Romprest, mai sus
menționat.
*****
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