POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Organismul responsabil în ceea ce privește legile privind protecția datelor este:
Promed System SRL
Sediul social: Municipiul Targoviste, Str. Dr. Benone Georgescu, Nr. 12A, Judet Dambovita
CUI: 10826701
Numar de ordine in registrul comertului: J15/221/15.07.1998
Solicitarea de informații prin intermediul site-ului nostru
La solicitarea de informații prin intermediul site-ului nostru, sunt colectate date cu caracter personal, cum ar fi
informații de identificare si de contact: nume, număr de telefon și adresa de e-mail. Bineînțeles, vă oferim
informații despre datele personale pe care le deținem în legătură cu dvs. în orice moment. Suntem bucuroși să le
rectificăm sau să le ștergem la cererea dvs., în măsura nu exista nicio cerință legală de stocare. Pentru a ne
contacta, vă rugăm să folosiți detaliile de contact date la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.
Newsletter
Când vă înscrieți pentru a primi buletinul informativ, datele pe care le furnizați vor fi utilizate exclusiv în acest scop.
Abonații pot fi, de asemenea, notificați prin e-mail cu privire la circumstanțele relevante pentru serviciu sau
înregistrare (cum ar fi modificările ofertei de newsletter sau condițiile tehnice).
Pentru o înregistrare eficientă avem nevoie de o adresă de e-mail validă. Pentru a verifica dacă o cerere este făcută
de proprietarul unei adrese de e-mail, folosim procedura "dublu opt-in". În acest scop, după înregistrarea solicitarii
newsletter-ului, expediem un mesaj de confirmare la adresa de email mentionată și asteptăm primirea răspunsului
solicitat. In afara adresei de email, nu sunt colectate alte date. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru distribuirea
buletinelor informative și nu vor fi transmise terților.
Acordul privind stocarea datelor dvs. personale și utilizarea acestora pentru newsletter poate fi revocat în orice
moment. Fiecare buletin informativ are un link către el. De asemenea, puteți să vă dezabonați de pe acest site în
orice moment sau să ne furnizați solicitarea prin intermediul datelor de contact furnizate la sfârșitul acestui
document.
Contact
Dacă ne contactați prin e-mail sau prin formularul de contact, informațiile pe care le furnizați vor fi stocate în
scopul procesării cererii și a posibilelor întrebări de urmărire.
Ștergerea sau restrictionarea prelucrării datelor
Noi respectăm principiile evitarii stocarii excesive a datelor și minimizarii datelor colectate. Prin urmare, stocăm
datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopurile menționate aici sau după cum prevăd
diferitele perioade de stocare prevăzute de lege. După încetarea scopului respectiv sau la sfârșitul acestor perioade,
datele corespunzătoare vor fi blocate sau șterse în conformitate cu reglementările legale.
Utilizarea Google Analytics
Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google
Analytics folosește așa-numitele cookie-uri, fișiere text stocate pe computer și care permit o analiză a utilizării siteului de către dvs. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea acestui site web sunt, de obicei,
transmise la un server Google din SUA și stocate acolo. În numele operatorului acestui site, Google va utiliza aceste
informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului și
furnizarea altor cu utilizarea site-ului internet și servicii conexe către operatorul site-ului. Adresa IP furnizată de
Google Analytics ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google. Puteți preveni
stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dvs.; cu toate acestea, subliniem că în acest

caz s-ar putea să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestui site web. De asemenea, puteți preveni
instalarea cookie-urilor și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea unui plug-in
pentru browser-ul folosit de dvs.
Mai multe detalii despre blocarea sau permiterea cookie-urilor sunt disponibile in link-urile următoare:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro
https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Cookie-uri
La fel ca multe alte site-uri web, folosim și așa-numitele "cookie-uri". Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt
transferate de pe un server de site-uri pe hard disk. Acest lucru ne oferă automat anumite date, cum ar fi Adresa IP,
browserul utilizat, sistemul de operare de pe computer și conexiunea la Internet.
Cookie-urile nu pot fi utilizate pentru a lansa programe sau pentru a transfera viruși pe un computer. Pe baza
informațiilor conținute în modulele cookie, putem facilita navigarea și permite afișarea corectă a site-urilor noastre
web.
În nici un caz datele colectate de noi nu vor fi transmise terților sau nu va fi stabilită o legătură cu datele personale
fără consimțământul dumneavoastră.

Desigur, puteți vizualiza și site-ul nostru fără cookie-uri. Browser-ele pot sa fie setate să accepte sau nu cookie-uri.
Puteți dezactiva oricând utilizarea cookie-urilor prin setările browserului dvs. Utilizați funcțiile browserului dvs. de
internet pentru a afla cum puteți schimba aceste setări. Rețineți că unele funcții ale site-ului nostru Web ar putea
să nu funcționeze dacă ați dezactivat utilizarea modulelor cookie.

Drepturile dvs. la informare, rectificare, restricționare prelucrare, stergere și opoziție
Aveți dreptul să primiți în orice moment informații despre datele dvs. personale stocate de noi. De asemenea, aveți
dreptul de a rectifica, restrictiona sau, în cazul in care stocarea datelor nu este solicitata de lege, să cereți ștergerea
datelor dvs. personale. Contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor pentru mai multe detalii. Detaliile
de contact pot fi găsite în partea de jos.
De asemenea, puteți să vă modificați sau să vă retrageți oricând consimțământul acordat.

Schimbarea politicii noastre de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când această politică de confidențialitate pentru a ne asigura că
respectă cerințele legale în vigoare sau pentru a implementa modificările aduse serviciilor noastre în Politica de
confidențialitate. In acest caz, vizita dvs. vizită pe site-ul nostru web va face obiectul noii politici de
confidențialitate.

Întrebări adresate ofițerului pentru protecția datelor
Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la
adresa de e-mail: dpo@wellborn.ro

