
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

IMPORTANT: ACCESÂND SITE-UL NOSTRU ȘI/SAU OFERINDU-NE ORICE INFORMAȚIE CU CARACTER PERSONAL,
VĂ DAȚI CONSIMȚĂMÂNTUL EXPLICIT CA TOATE DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI
SĂ FIE PRELUCRATE DE NOI ÎN MODUL ȘI ÎN SCOPURILE DESCRISE ÎN CONTINUARE ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE
CONFIDENȚIALITATE ȘI ÎN CONFORMITATE CU LEGILE ȘI REGULAMENTELE ÎN VIGOARE PRIVIND DATELE CU
CARACTER PERSONAL.

Respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră și ne angajăm să protejam orice informații personale pe
care le veți împărtăși cu noi, într-un mod adecvat.

Această Politica de Confidențialitate descrie practicile de confidențialitate pentru site-ul
www.europrotectie.ro.  Odata cu utilizarea produsele și serviciile www.europrotectie.ro, sunteți de acord cu
termenii din această Declarație.

Orice actualizare a acestui document( declarație ) precum si schimbările vor fi afișate pe această pagină.
Această Declarație de Politică de confidențialitate se aplică exclusiv produselor si bunurilor afisate pe
platforma www.europrotectie.ro.

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea datelor dvs.ne puteți contacta prin email la office@europrotectie.ro

Toate informațiile ce apar pe acest site sunt proprietatea I.I. C.C.C. . Ne rezervăm dreptul de a schimba
conținutul în orice moment fără notificare prealabilă. Prin citirea informațiilor prezentate în cadrul site-ului,
confirmați acordul dvs. cu privire la acești termeni și condiții. I.I. C.C.C nu colectează cu bună știință informații
personale de la utilizatorii care au sub 18 ani.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, avem
obligația de a păstra confidențialitatea și de a utiliza în condiții de siguranță datele personale pe care ni le
furnizați despre dvs. și numai în scopuri asociate comercializării produselor www.europrotectie.ro / I.I Chirita
Cristian Catalin, RO33728435, F13/1167/2014.

Atunci când vă creați un cont în aplicația pe www.europrotectie.ro, vi se cere să introduceți date personale:
numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon. Nu folosim datele primite în urma acestei permisiuni în
alte scopuri decât cel de notificare, nu vindem sau dăm altor terți aceste informații.

De asemenea, vom folosi Facebook, Yahoo, Google, Alibaba ca un furnizori terț, pentru reclame la produsele
www.europrotectie.ro  . Toate aceste site utilizează cookie-uri pentru a-i permite să difuzeze anunțuri pentru
utilizatori pe baza vizitelor pe site-urile participante. Drept urmare a utilizării noastre de saituri de reclame de
cookie-uri, reclamele pe care le veți observa pe internet, ar putea, în unele cazuri, să fie bazate pe vizita
dumneavoastră pe site-ul nostru.

Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații cu privire la această politică de confidențialitate sau practicile
noastre de confidențialitate, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la office@europrotectie.ro .


