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Ce informații strângem despre dvs?
Accesând site-urile și navigând prin ele, unele informații pot fi strânse în mod pasiv (adica, fară sa ni le
trimiteți în mod activ) prin diferite metode, cum ar fi adrese internet protocol (IP), cookies, tag-uri și
colectare de date de navigare. Aceste tipuri de informații sunt specificate mai jos.
De asemenea colectăm informații de la dumneavoastră prin intermediul formularelor. Printre datele pe
care ni le trimiteți unele date pot fi personale. Datele personale sunt date care permit identificarea unei
persoane fizice. În unele locuri ale site-urilor, completarea unor date poate fi necesară pentru a avea
acces la opțiuni specifice, de exemplu alerte pe e-mail sau abonamente la newslettere. Veți fi informat
de fiecare data ce informații se strâng și pentru ce scop.
Pentru respectarea obligațiilor juridice și pentru executarea contractelor, păstrăm de asemenea date
personale în aplicațiile noastre interne, de exemplu numele, funcția, numarul de telefon și adresa de email.
Utilizarea informațiilor colectate
Putem folosi datele dvs pentru a îmbunătăți conținutul și pentru personaliza site-ul conform preferințelor
dvs, a comunica cu dvs (dacă ați cerut informații), pentru obiective de marketing și cercetare, și pentru
alte scopuri definite în această politică.
Datele dvs personale nu vor fi partajate cu terți, cu excepția situațiilor când există obligații legale în
acest sens.
Adrese IP
Site-urile colecționează adrese IP (Internet Protocol). O adresă IP este un număr, asignat calculatorului
dvs. de către furnizorul dvs. de internet, ce vă permite accesarea Internetului.
O adresă IP poate fi o dată personală. Folosim adrese IP pentru a diagnostica probleme cu servere,
raportarea informațiilor sub formă agregată, dar și pentru îmbunătățirea site-ului.
Module Cookies
Modulele cookies sunt fișiere tip text salvate pe dispozitivul dvs. în vederea îmbunătățirii experienței de
navigare. Practic acestea ajută la salvarea preferințelor dvs., numărarea vizitatorilor unici, de unde au
sosit (referința) sau ce se accesează în site.
Există două tipuri de cookies, cele de sesiune (se șterg o dată cu închiderea navigatorului web) și cele
persistente (se șterg la cererea expresă a utilizatorului) ce ne permit să reținem informații despre
vizitatori recurenți.
Folosim session cookies pentru următoarele scopuri:
• Navigarea prin diferite pagini ale site-urilor fără să introduceți informații din nou.
• Accesarea informațiilor salvate, după înregistrare.
• Construirea unor statistici anonime și agregate, ce ne ajută să înțelegem cum site-urile sunt
folosite de utilizatori și ne ajută cu îmbunătățirea structurii site-urilor.
Folosim persistent cookies pentru următoarele scopuri:
• Recunoașterea vizitatori lor unici atunci când se întorc la site-uri, și pentru a personaliza
conținutul în funcție de interesele dvs.
• Construirea unor statistici anonime și agregate, ce ne ajută să înțelegem cum site-urile sunt
folosite de utilizatori și ne ajută cu îmbunătățirea structurii site-urilor.
• Personalizarea conținutului în funcție de interesele dvs. Site-urile pot folosi cookie-uri unor terți.
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Aceste cookie-uri, numite Third-Party Cookies, sunt folosite pentru următoarele scopuri:
Oferirea de conținut pe site și pentru a înregistra și urmări dacă utilizatorii dau clic pe acel
conținut.
Contorizarea numărului de utilizatori anonimi pe site, pentru analiza utilizării.

Puteți configura browser-ul dvs ca să vă notifice când primiți un cookie. Astfel, le puteți accepta sau
refuza. Puteți de asemenea configura browser-ul să blocheze orice cookie-uri. În acel caz, utilizarea
sau folosința site-urilor sau serviciilor poate fi limitată
Adresa de e-mail
Utilizăm adresa de e-mail furnizată de dvs. doar pentru a transmite comunicări către dvs.
Accesul la informațiile dvs
La cerere, puteți beneficia oricând despre informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le
deținem despre dvs. Pentru o identificare corectă va fi necesar să cerem informații suplimentare, pentru
a nu avea acces persoane neautorizate la aceste informații.
Securitate
Luăm măsuri rezonabile pentru a proteja datele dvs. personale pe care ni le încredințați, împotriva
pierderii, abuzului, publicării neautorizate, alterării sau distrugerii. Atenție, nicio comunicare prin
internet nu este 100% sigură sau fără riscuri. Un e-mail trimis la/sau dinspre site-uri și aplicații
nu poate fi sigur. Dvs. trebuie să evaluați cu grijă ce date ne trimiteți prin e-mail. Dvs. aveți
responsabilitatea să asigurați securitatea parolelor, ID-urilor sau altor funcții de acces pe care le folosiți
cu site-urile și aplicațiile.
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