POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Această pagină oferă explicații despre tipul de informații pe care le colectăm de la dvs., despre
scopul în care le colectăm și despre opțiunile pe care le aveți în legătură cu acțiunile noastre. Prin
accesarea și folosirea conținutului acestui website și prin postarea informațiilor personale pe
acest website acceptați politica de confidențialitate.
Informații despre dvs. pe care le colectăm.
Prin acest website colectăm mai multe tipuri de informații despre dvs., incluzând:
1. Adresa dvs. email. Tratăm această informație ca informație prin care puteți fi identificat.
2. Informații prin care nu puteți fi identificat precum: informații demografice, informații despre
dispozitivul cu ajutorul căruia accesați website-ul nostru, activitatea dvs. în cadrul website-ului,
locația din care accesați website-ul.
Colectăm informațiile despre dvs. în următoarele moduri:
1. Informații oferite voluntar de către dvs. atunci când:
a) vă înscrieți la newsletter,
b) solicitați informații diverse prin email sau folosind formularul de contact,
c) participați la sondaje și/sau chestionare din partea noastră.
2. Informații colectate în mod automat, precum tipul dispozitivului (desktop sau mobil) cu care
accesați conținutul website-ului, platforma software pe care o folosiți, locația dvs., timpul
petrecut în website și acțiunile în cadrul website-ului.
Informațiile colectate în mod automat
Tehnologiile folosite pentru a colecta informații cuprind:


Cookie-uri. Acest website folosește trei tipuri de cookie-uri (cookie-urile sunt fișiere text
de mici dimensiuni plasate pe harddisk-ul dispozitivului cu care accesați website-ul): un
cookie de “sesiune”, care expiră imediat după ce părăsiți website-ul; un cookie
“permanent”, care reține informații despre vizita pe website, iar la re-accesarea websiteului aceste informații sunt disponibile si un cookie de “sesiune”, care expiră după 30 de
minute de la accesare

Dezactivarea folosirii cookie-urilor

Puteți dezactiva oricând folosirea cookie-urilor, ajustând opțiunile browser-ului dvs., însă acest
lucru are ca efect limitarea funcționalității website-ului nostru (dealtfel, a majorității websiteurilor pe care veți naviga), având în vedere că aceste cookie-uri sunt o componentă de bază a
tehnologiilor online.
Schimbarea/Modificarea Politicii de confidențialitate




Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări acestei Politici de confidențialitate în
concordanță cu cerințele legale și/sau ale partenerilor noștri. Data efectivă a ultimei
modificări va fi menționată în mod expres la finalul acestui document.
Continuarea accesării de către dvs. a conținutului website-ului nostru implică
acceptarea Politicii de confidențialitate actualizate.

