Politica de confidențialitate

Această Politică de Confidenţialitate stabileşte modul în care Oxytree
Production S.R.L. cu sediul social situat în Str. Burniței nr. 24, etaj 1,
biroul 51. Sectorul 3, București, cod fiscal 34316769 (denumită în
continuare „Compania”), colectează datele personale de la
utilizatorii (denumit în continuare „Vizitatori”) website-ului
www.oxytree.com și subdomeniile acestuia (denumită în continuare
„Website” -ul). Aceasta defineşte căile şi metodele pe care Compania
le foloseşte pentru a colecta şi prelucra datele personale ale
vizitatorilor, tipurile de date personale care pot fi colectate, căile şi
metodele de utilizare şi de transmitere a acestor date, măsurile pe
care Compania le ia pentru a proteja datele personale şi drepturile
vizitatorilor, precum şi modalităţile prin care vizitatorii pot contacta
Compania cu privire la practicile de gestionare a datelor ale
Companiei, la datele de contact din punctul X. Această politică intră
în vigoare la data de 4 Octombrie 2016.

I.

Căile şi metodele pe care Compania le utilizează pentru a colecta şi
prelucra datele personale ale Vizitatorilor

Datele personale pot fi colectate şi prelucrate de către Companie în timpul utilizării Website-ului
nostru. Compania poate colecta date atunci când:


Vizitatorul comunică cu personalul nostru prin e-mail sau prin telefon pentru orice motiv,



Vizitatorul completează orice alt formular de pe Website-ul nostru (cum ar fi abonarea la un
buletin informativ, completarea foii de comandă, etc.).

În timp ce Vizitatorii vizitează Website-ul nostru, noi putem folosi aşa-numitele cookie-uri, şi alte
metode similare cu cookie-uri pentru a colecta anumite informaţii cu privire la utilizarea Website-ului
nostru, mai ales atunci când Vizitatorii se conectează, vizualizează şi navighează pe Website-ul nostru.
Un cookie este un mic fişier de date, care este plasat pe hard-disk-ul computerului Vizitatorilor sau pe
dispozitivul mobil al acestora atunci când are loc vizualizarea website-urilor. Cookie-urile pot fi utilizate
pentru diferite motive, de exemplu, ele ne ajută la analiza traficului web sau a simpatiilor, antipatiilor
şi a preferinţelor Vizitatorilor. Vizitatorii pot alege să accepte sau să refuze cookie-urile. Această
opţiune este de obicei găsită în Setările browser-ului web sau în meniul setărilor de Internet. Este de
remarcat, totuşi, că modificarea setărilor browser-ului web pentru a reduce cookie-uri poate împiedica
accesarea pe deplin a Website-ului. Unele aplicaţii nu pot funcţiona fără probleme sau Website-ul nu
poate permite accesul Vizitatorilor.
În fiecare caz, înainte de a colecta date, Compania atrage atenția Vizitatorilor asupra faptului că datele
vor fi colectate. Compania poate colecta date personale odată ce Vizitatorul a citit, înțeles și acceptat
această declarație. Prin urmare, ori de câte ori Vizitatorul furnizează orice informație, aceasta se face
în mod complet voluntar. Vizitatorii nu pot fi obligați să introducă datele lor personale. Cu toate
acestea, Vizitatorii trebuie să accepte ca în cazul în care nu furnizează datele lor personale, nu vor
putea vizualiza sau accesa anumite conținuturi.
Vizitatorul are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal de la Companie la datele de
contact din punctul X.

II.

Tipurile de date personale care pot fi colectate de către Companie de
la Vizitatori

Pe Website, putem colecta informaţii de contact, inclusiv numele, numele companiei, adresa, adresa
de email, codul fiscal (în cazul companiilor) şi numărul de telefon a Vizitatorului.
Vizitatorul poate, de asemenea, să ofere voluntar Companiei mai multe informaţii personale despre
el/ea, atunci când pune întrebări sau face comentarii.
Compania nu colectează date sensibile, adică date care arată rasa, naționalitatea sau originea etnică,
opinia politică sau afilierea cu orice alt partid, convingerile religioase sau filozofice, apartentența la o
organizație, starea de sănătate, dependență, viață sexuală sau cazier judiciar. În cazul în care Compania
devine conștientă de faptul că un Vizitator a furnizat date sensibile, cum sunt definite în dispozițiile
Legii de Confidențialitate, în baza sa de date, astfel de informații vor fi șterse imediat, iar Compania
are dreptul de a anula înregistrarea acelui Vizitator.
Cu toate acestea, sugerăm Vizitatorilor să ofere doar acele date personale care sunt absolut necesare
pentru a obţine un răspuns satisfăcător la întrebarea lor. Rugăm insistent Vizitatorii să nu furnizeze
nicio informaţie cu privire la originea lor rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau
filozofice, apartenenţa sindicală, starea de sănătate sau viaţa sexuală si diferite preferinţe.
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III.

Căile şi metodele utilizate de către Companie pentru a prelucra datele
personale ale Vizitatorului

Compania utilizează datele personale ale Vizitatorului pentru a:


Răspunde la întrebăril,



Înregistra comanda pentru puieți Oxytree,



Imbunătăţi Website-ul, incluzând eforturile de a-l face mai uşor de utilizat



Detecta cauza problemelor potenţiale legate de serverele noastre.

IV.

Căile şi metodele utilizate de către Companie pentru a transmite
datele personale ale Vizitatorului

Compania nu va vinde, distribui sau închiria informaţiile personale ale Vizitatorului unor terţe părţi.
Compania poate transmite datele personale ale Vizitatorului numai persoanelor sau entităţilor
enumerate mai jos:


Angajaţi ai Companiei, pentru care este adecvat sau necesar de a lucra cu datele personale ale
Vizitatorului;



Furnizori externi de servicii care lucrează pentru Companie, cum ar fi companii de servicii de
cont bancar şi card de credit. Aceste terţe părţi nu au dreptul de a folosi în niciun fel datele
personale ale Vizitatorului pentru propriile lor scopuri; şi



Agenţii guvernamentale şi alte terţe părţi, dacă este nevoie prin lege în scopul de a proteja
juridic pe Vizitator sau pe alţii, proprietatea Vizitatorului sau a altora, sau propria siguranţă a
Vizitatorului.

V.

Măsurile luate de către Companie pentru a proteja datele personale
ale Vizitatorului

Compania este obligată să asigure că datele personale ale Vizitatorului sunt în siguranţă. Pentru a
preveni distrugerea accidentală, neautorizată sau ilegală, pierderea, alterarea, accesul sau divulgarea
sau utilizarea datelor personale ale Vizitatorului, Compania a plasat la locul potrivit proceduri fizice,
electronice şi manageriale pentru a proteja şi securiza informaţiile pe care le colectează online.
În plus, Compania are de asemenea politici interne stricte de gestionare a datelor pentru a se asigura
că nici angajaţii neautorizaţi ai Companiei, nici partenerii ei externi nu pot avea acces la datele
Vizitatorilor.

VI.

Cât timp stochează Compania datele personale ale Vizitatorului?

Dacă legea nu prevede altfel, datele personale ale Vizitatorului vor fi stocate până se atinge scopul
inițial de colectare a acestora.

VII.

Link-uri către alte website-ui

Website-ul nostru poate conţine link-uri către terţe website-uri de interes. Aceste terţe website-uri au
propria lor politică de confidenţialitate, care poate fi diferită de a Companiei. Prin urmare, Compania
nu poate fi responsabilă pentru protecţia şi confidenţialitatea oricărei informaţii pe care Vizitatorul o
furnizează în timp ce vizitează asemenea terţe website-uri. Vă sfătuim să studiați politica de
confidențialitate aplicabilă website-ului în cauză, atunci când navigați pe terțe website-uri, sau înainte
să furnizați date sau alte informații personale.
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VIII. Modificarea Politicii de Confidenţialitate
Compania îşi rezervă dreptul de a modifica această Politică de Confidenţialitate în orice moment.
Modificările intră în vigoare la data publicării pe acest Website.
Vă sfătuim să verificați în mod regulat termenii Politicii de Confidențialitate.

IX.

Drepturile și obligațiile Vizitatorului

Un Vizitator are dreptul de a solicita modificarea, rectificarea și ștergerea datelor sale personale. Un
Vizitator poate, de asemenea, retrage consimțământul ei/lui dat cu privire la gestionarea datelor sale
personale, fără nici o justificare, în parte sau în totalitate, oral sau în scris la datele de contact din
punctul X., cu excepția datelor personale, care trebuie să fie stocate de către Companie pentru a fi în
conformitate cu legile în vigoare sau de a îndeplini o obligație contractuală prevăzută într-un contract
între Companie și Vizitatorul în cauză. Compania va lua măsuri imediate pentru a înceta procesarea
datelor referitoare la un Vizitator la primirea notificării de la Vizitator cu privire la retragerea lui/ei.
Compania va șterge definitiv datele personale în cauză din baza sa de date, în timp ce atrage atenția
procesorului sau altor persoane implicate în procesare să șteargă orice date au în legătură cu cererea.
În cele din urmă, Compania va informa Vizitatorul în cauză cu privire la toate aceste acțiuni.

X.

Datele de contact ale Companiei

Dacă Vizitatorul are orice fel de comentarii sau întrebări despre/cu privire (la) această Politică de
Confidenţialitate, poate să semnalizeze acest lucru la una dintre următoarele date de contact ale
Companiei:
Oxytree Production S.R.L.
Adresa poștală: Str. Burniței nr. 24, etaj 1, biroul 51. Sectorul 3, Bucureșt
În zilele lucrătoare între orele 09:30 și 18:00
Telefon: +40 733 699 728
E-mail: oxytree@oxytree.com
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