Politica de confidențialitate
a site-ului
Această politică de confidențialitate vă oferă informații în legătură cu datele pe care le
colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru. Prelucrând aceste date, noi acționăm în
calitate de operator de date personale și, prin lege, avem obligația de a vă furniza informații
despre noi, despre scopul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le
aveți asupra datelor dvs. personale.

1.

Datele de identificare ale organizației

Numele organizației
obiectul de activitate:

și

S.C. ADVAHOO S.R.L.; Activități de realizare a soft-ului la
comandă (software orientat către client)

Număr înregistrare
Registrul Comerțului:

J40/1018/2011

Cod unic de identificare:

RO27977610

Adresă punct de lucru:

Piața Charles de Gaulle nr. 13, București, România

E-mail:

advahoo@advahoo.ro

Detaliile de contact ale persoanei desemnate în funcția de Responsabil cu protecția datelor
sunt:
Nume:

MELINA TUDOR

Adresă:

Piața Charles de Gaulle nr. 13, București, România

E-mail:

melina.tudor@advahoo.ro

Telefon:

+40722 567 925
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2.

Cum utilizăm informațiile dvs.?

Site-ul http://www.advahoo.ro are caracter de prezentare, având un scop pur informativ.
Atunci când îl accesați pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a vizualiza
informațiile pe care vi le punem la dispoziție, nu utilizăm cookie-uri.
Cookie-urile sunt fișiere de dimensiuni foarte mici, care stochează informații despre dvs.,
utilizator al unui browser web, și comportamentul dvs. pe internet. Acestea se păstrează pe
dispozitivul dvs. și pot fi folosite de site-urile sau de aplicațiile web pe care navigați. Astfel,
cookie-urile pot fi asimilate unor ”etichete” care se aplică fiecărui utilizator pentru a-l identifica
ulterior, cu scopul de a personaliza experiența acestuia în mediul online.
Navingând pe internet, veți vedea adesea notificări despre modul de utilizare al cookie-urilor
pe majoritatea site-urilor pe care le vizitați. Aceste notificări sunt afișate datorită legislației
europene privind protecția datelor cu caracter personal ce se aplică în toate țările Uniunii
Europene și tuturor serviciilor online ce au utilizatori din Uniunea Europeană.
Scopul acestor notificări este de a informa utilizatorii despre cookie-uri, cum sunt folosite și de
ce, precum și pentru a cere acordul explicit al utilizatorilor pentru acele cookie-uri care necesită
consimțământ pentru plasare.
Cu toate acestea, vă reamintim că site-ul nostru nu reține astfel de fișiere atunci când îl
accesați.
Adresa IP (Internet Protocol) reprezintă un număr unic utilizat de către echipamentele ce țin
de tehnologia informației (calculatoare, routere, modemuri, imprimante etc.), care le permite
acestora să se identifice și să comunice între ele într-o rețea de calculatoare.
Atunci când intrați pe site-ul nostru, adresa IP a dispozitivului dvs. se va întregistra în mod
automat din serverul web. În exercitarea drepturilor de care dispuneți, ne puteți solicita
ștergerea accesului.
Pagina http://www.advahoo.ro/en/contact/ vă oferă posibilitatea de a ne contacta pe loc, printrun click pe adresa advahoo@advahoo.ro. Astfel, se va deschide un formular de e-mail cu
adresantul predefinit. Căsuța poștală advahoo@advahoo.ro reprezintă o adresă de distribuție
către doi destinatari din cadrul companiei S.C. ADVAHOO S.R.L., care vă vor putea furniza
detalii cu privire la produsele și serviciile noastre. În acest caz, prelucrăm doar adresa dvs. de
e-mail, cu scopul de a răspunde solicitărilor pe care ni le transmiteți.
Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate, care ar putea să vă
afecteze.
Păstrăm în siguranță e-mailurile pe care le primim din solicitări doar pe perioada necesară
îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 3 ani de la ultima interacțiune dintre noi. După
încheierea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din
sistemele noastre informatice.
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3.

Drepturile dvs. ca persoană vizată

Ne puteți întreba ce informații avem despre dvs. și ne puteți solicita să le corectăm, dacă sunt
inexacte.
Dacă prelucrăm datele dvs. personale pentru a executa un contract sau în temeiul
consimțământului pe care ni l-ați acordat, ne puteți solicita să vă oferim o copie a informațiilor
într-un format care să să permită portabilitatea datelor.
Dacă prelucrăm datele dvs. personale pe bază de consimțământ sau de interes legitim, puteți
solicita ștergerea datelor dvs., în anumite situații expres prevăzute de Regulamentul GDPR.
Ne puteți cere să restricționăm procesarea informațiilor dvs. pentru o perioadă de timp, dacă
se îndeplinesc condițiile impuse de Articolul 18 din Regulamentul GDPR.
Pentru a trimite o solicitare privind datele dvs. personale prin e-mail sau poștă, puteți utiliza
inclusiv Formularul privind cererile persoanelor vizate, care poate fi accesat și descărcat
de pe site-ul nostru.

4.

Dreptul de a depune plângere

Dacă aveți o plângere cu privire la utilizarea de către S.C. ADVAHOO S.R.L. a informațiilor
dvs., preferăm să ne contactați pentru a putea remedia în mod amiabil problema ivită. Cu toate
acestea, puteți, de asemenea, să contactați Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru informații, prin intermediul site-ului lor la
http://www.dataprotection.ro/ sau să le scrieți la adresa:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

5.

Actualizări la această politică de confidențialitate

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate
atunci când intervin modificări semnificative. Dacă vom decide să folosim datele dvs.
personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi
informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul.
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