Politica de confidentialitate
Acest website este proprietatea si este administrat de Cordon Electronics SRL.
Va incurajam sa cititi aceasta politica inainte sa folositi site-ul nostru. Folosind acest site, sunteti de acord
cu termenii si conditiile acestei politici de confidentialitate privind procesarea datelor cu caracter
personal. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam sa nu folositi acest site.

Informatii generale colectate de Cordon Electronics SRL
Cordon Electronics SRL prelucreaza o serie de date cu caracter personal ale clientilor sai / potentialilor
clienti in scopul furnizarii serviciilor de asistenta.
In unele zone ale site-ului, Cordon Electronics SRL va cere sa furnizati date cu caracter personal,
incluzand numele dvs, adresa, adresa de e-mail, telefon, informatii de contact, informatii in vederea
furnizarii de servicii cat si facturarii produselor/serviciilor si alte informatii prin care va pot identifica.
Crearea contului dvs pe site-ul nostru si abonarea la serviciile noastre ne faciliteaza accesul la datele dvs
cu caracter personal.

Scopul colectarii si prelucrarii
Societatea Cordon Electronics SRL colecteaza/prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in
urmatoarele scopuri:
- Optimizarea site-ului operat de societatea mai sus mentionata.
- Comunicarea cu clientii/potentiali clienti prin intermediul formularelor.
- Contactarea clientilor pentru imbunatatirea serviciilor oferite.
- Transmiterea de informatii catre producator in conformitate cu contractul de prestari servicii.

Principii in prelucrarea datelor cu caracter personal
In vederea respectarii legislatiei si a regulamentelor in vigoare atat in Romania cat si in Uniunea
Europeana, Cordon Electronics SRL se obliga sa se asigure ca datele cu carater personal sunt:
- Prelucrate cu buna credinta in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
- Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime.
- Adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate.
- Exacte si, daca este cazul, actualizate; in acest scop se vor lua masurile necesare pentru ca datele
inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi
ulterior prelucrate, sa fie sterse sau rectificate.
- Stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii
scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate.

Temeiul

Datele sunt colectate in vederea funizarii informatiilor legate de procesul de reparatie a dispozitivelor
electronice conform contractului cu producatorul.
Pentru scopurile prevazute mai sus prelucrarea se face numai cu acordul expres al persoanei vizate.
Acest acord este obtinut prin urmatorul mecanism:
Utilizatorul va trebui sa bifeze casuta ce face referire la faptul ca a citit si este de acord cu Politica de
confidentialitate.

Drepturile persoanei vizate
Orice persoana vizata are la dispozitie informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in
sectiunea de Politica de Confidentialitate a Site-ului.
In conformitate cu prevederile Regulamentului General privind protectia datelor cu caracter personal,
aveti in orice moment dreptul de accesare, de modificare, de opozitie, iar incepand cu data de 25 mai
2018 veti avea dreptul de a cere uitarea/stergerea, portarea cat si restabilirea informatiilor
dumneavoastra cu caracter personal.
Aveti posibilitatea de a va exercita aceste drepturi prin contactarea pe adresa de e-mail:
office@cordongroup.ro

Transferul catre terti
Cordon Electronics SRL poate transfera date cu caracter personal catre producator in conformitate cu
legislatia cat si regulamentele in vigoare in Romania, Uniunea Europeana cat si cu prevederile acordului
EU-US Privacy Shield.

Alte informatii stocate automat
In anumite conditii, informatii tehnice non-individualizate pot fi stocate automat, de exemplu, nu prin
inregistrare, ci atunci cand vizitati website-ul nostru. Acest lucru poate fi conectat, de exemplu, cu tipul
de Internet Browser pe care il folositi, cu sistemul de operare al calculatorului si cu domeniul websiteului de unde ati intrat pe website-ul nostru. Aceste informatii nu sunt stocate, prelucrate sau utilizate de
Cordon Electronics SRL.

