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Politici de confidențialitate
Acest document descrie implementarea politicilor de confidențialitate ale datelor
utilizatorilor de către SCREAM în conformitate cu reglementările și legile în vigoare aplicabile în
România.
Aceste politici de confidențialitate au fost create pentru a veni în întâmpinarea celor care
au îngrijorări în privința felului în care sunt utilizate datele cu caracter personal (DCP). DCP sunt
informații care pot fi utilizate ca atare sau în conjuncție cu alte date pentru a identifica, contacta
sau localiza o persoană sau pentru a identifica un individ într-un anumit context. Vă rugăm să citiți
cu atenție aceste politici de confidențialitate pentru a avea o mai bună înțelegere despre modul în
care colectăm, utilizăm, protejăm sau manipulăm datele dumneavoastră personale în concordanță
cu politicile sitului.
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•

•

•

•

Ce date cu caracter personal colectăm de la persoanele care utilizează blogul, situl sau
aplicația?
o Atunci când faceți o comandă sau vă înregistrați un cont vi se va cere numele,
adresa de email și/sau orice alte date necesare pentru a vă putea oferi servicii de
calitate.
Când colectăm informația?
o Informația este colectată atunci când înregistrați un cont sau când completați
formulare pe situl nostru.
Cum utilizăm informația?
o Informația colectată atunci când creați un cont, realizați o comandă, vă înscrieți la
newsletter, răspundeți la un sondaj sau comunicare comercială, vizitați situl sau
utilizați anumite facilități ale sitului este utilizată:
▪ pentru a personaliza experiența dumneavoastră în legătura cu serviciile
noastre și pentru a ne permite să vă oferim conținut și produse care vă
interesează mai mult.
▪ pentru a procesa cu rapiditate tranzacțiile dumneavoastră.
Cum protejăm informația?
o Nu cerem numere de carduri (de credit/debit).
o Utilizăm protecții anti-malware.
o Datele dumneavoastră sunt stocate într-o rețea securizată și sunt accesibile unui
număr limitat de persoane care au acces special la aceste sisteme și sunt obligate să
păstreze confidențialitatea acestor informații. În plus toate datele sensibile pe care
le furnizați sunt criptate prin intermediul tehnologiei SSL (Secure Socket Layer) la
momentul transmiterii lor prin Internet.
o Implementăm o varietate de măsuri de securitate atunci când un utilizator se
autentifică, trimite sau accesează date pentru a menține siguranța informațiilor cu
caracter personal.
Folosim 'cookies'?
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o Da. Cookies sunt fișiere mici pe care un sit sau furnizorul de servicii le transferă pe
hard-disk-ul dumneavoastră prin intermediul browserului web (dacă sunteți de
acord) care permite site-ului sau sistemelor furnizorului de servicii să recunoască
browserul (navigatorul web) și să memoreze anumite informații. De exemplu,
putem folosi cookies pentru a memora și procesa produsele din coșul
dumneavoastră de cumpărături. Totodată acestea ne pot ajuta să vă înțelegem
preferințele bazându-ne pe activitatea pe care o aveți pe sit, lucru care ne permite
să îmbunătățim serviciile oferite. De asemenea putem folosi datele pentru a agrega
date despre traficul și interacțiunea cu situl astfel încât să îmbunătățim experiența
dumneavoastră pe sit și pentru a oferi unelte mai bune în viitor.
Utilizăm cookies pentru a înțelege și salva preferințele utilizatorului pentru viitoarele vizite
pe sit.
o Puteți alege să fiți avertizat de fiecare dată când se trimite un cookie sau puteți să
le opriți cu totul. Aceste lucruri le puteți realiza din setările browserului
dumneavoastră. Deoarece fiecare browser e diferit, vedeți secțiunea de ajutor a
acestuia pentru a afla metoda corectă pentru preferințele pentru cookies.
o Dacă utilizatorii opresc cookies în browserul lor, unele module ale aplicației web
ar putea să nu funcționeze corespunzător.
Divulgarea către terți
o Noi nu vindem, schimbăm sau transferăm date cu caracter personal către terțe părți.
Link-uri către terțe părți
o Noi nu includem sau oferim pe site produse sau servicii de la terțe părți
Google
o Cerințele pentru reclamele Google pot fi studiate în Principiile de reclamă Google.
Acestea sunt create pentru a oferi experiențe pozitive utilizatorilor.
o Puteți
consulta
documentul
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=ro pentru mai
multe detalii. Nu avem activ pe sit Google AdSense dar nu excludem posibilitatea
utilizării acestui serviciu în viitor.
COPPA (Children Online Privacy Protection Act - Actul de protecție si confidențialitate
online pentru copii)
o Publicul nostru țintă nu include persoane cu vârsta sub 13 ani.
Practici corecte de informare
o Pentru a fi în concordanță cu practicile corecte de informare, dacă există scurgeri
de date vă vom informa prin intermediul emailului informațiile în legătură cu
această situație în maxim 7 zile lucrătoare.
Contactați-ne
o Dacă aveți orice întrebări în ceea ce privește politicile de confidențialitate ne puteți
contacta prin intermediul formularului de contact pus la dispoziția dumneavoastră
pe site-ul www.smssphere.com
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