POLITICA DE CONFIDENTIALITATE – SHOP
https://strongromanianathletes.ro/magaiin/ este un magaiin online care are ca scotp vaniarea de
accesorii ftness , echitpamente ftness.
Vă asigurăm tprin aceasta tpolitca de securitate că noi colectăm și tprocesăm datele cu caracter
tpersonal ale clienților, ale viiitatorilor site-ului https://strongromanianathletes.ro/magaiin/ și ale
destnatarilor buletnelor informatve și comunicărilor comerciale nn conformitate cu legile atplicabile
tprivind confdențialitatea datelor cu caracter tpersonal.
Această Politcă de Confdențialitate extplică ce fel de informații colectăm, modul nn care le colectăm,
le folosim, le tprocesăm și le deivăluim și cum tputeți gestona și controla utliiarea datelor
dumneavoastră cu caracter tpersonal, tprin urmare vă rugăm să o citți cu atenție.
Această Politcă de Confdențialitate, stabilesc baiele tprelucrării datelor cu caracter tpersonal de
către https://strongromanianathletes.ro/magaiin/
1. Introducere
Defnim „client/membruoorice tpersoană care acceseaiă și utliieaiă serviciile noastre. Orrice
tpersoană care dorește să devină client/membru trebuie să f nmtplinit vârsta de 18 ani sau mai mult.
Potrivit legislației tprivind tprelucrarea datelor cu caracter tpersonal, datele tpersonale retpreiintă orice
informație referitoare la o tpersoană fiică identfcată sau identfcabilă. Or tpersoană identfcabilă
este tpersoana care tpoate f identfcată direct sau indirect.
Preienta Politcă de Confdențialitate tprivește datele cu caracter tpersonal ale clienților, site-ului web
și ale destnatarilor buletnelor informatve și comunicărilor comerciale și se atplică datelor cu caracter
tpersonal colectate tprin intermediul site-ului nostru
web, https://strongromanianathletes.ro/magaiin/ cât și celor colectate tprin intermediul adresei de
e-mail sau a altor metode of-line.
2. Informații tpe care le colectăm, utliiăm și stocăm
2.1 Informații tpe care dumneavoastră ni le oferiți deoarece aceste date sunt necesare tpentru livrarea
comeniilor dvs. https://strongromanianathletes.ro/magaiin/ nu cere si nu inregistreaia date de ttp
CNP.


Numele și tprenumele;



Adresa domiciliului/reședinței;



Datele de contact, restpectv adresa de e-mail și numărul de telefon;

2.2 Informații tpe care le colectăm nn mod automat


Informații tprivind utliiarea: colectăm informații destpre acțiunile dumneavoastră tpe site-ul
web, cum ar f ttpul de conținut tpe care nl viiualiiați sau frecvența și durata viiitei;



Informații destpre locație: colectăm diferite ttpuri de informații destpre locația dumneavoastră
generală (de exemtplu, adresa IP)



Informații destpre Distpoiitv: colectăm informații destpre comtputerul, telefonul sau orice alt
distpoiitv tpe care nl utliiați atunci când accesați site-ul, cum ar f informații destpre hardware

și frmware, identfcatorii unici de distpoiitv, informații stocate local tpe distpoiitvul
dumneavoastră din stpațiul de stocare web al browser-ului, informații destpre tpaginile și
datele cache-urilor de atplicații și destpre conexiunea tpe care o utliiați (de exemtplu ttpul de
browser);


Informații furniiate de Partenerii terță tparte: colectăm informațiile tpe care terțele tpărți și
tpartenerii ni le tpot distribui, cum ar f cotportamentul Clickstream.

3. Cookie-uri și alte și alte tehnologii similare
3.1.Ce sunt cookie-urile
Când viiitați site-ul nostru, o canttate mică de date cunoscute sub numele de „cookieo este stocată
tpe hard disk-ul comtputerului dumneavoastră. Cookie-urile includ informații referitoare la, de
exemtplu, ttpul de browser web tpe care nl utliiați.
3.2 Ce module cookie folosim și de ce
Titpul cookie-ului:


cookie-uri de sesiune:rămân tpe comtputerul utliiatorului tpână când browser-ul de internet
este nnchis;



cookie-uri tpermanente:rămân tpe comtputerul utliiatorului tpână când sunt șterse sau ajung la
data de extpirare.

Utliiăm modulele cookie tpentru a monitoriia modul nn care este utliiat site-ul web, ceea ce ne ajută
să ne asigurăm că site-ul este relevant tpentru utliiatorii săi. De asemenea, ne ajută să ne
nmbunătățim serviciile oferite.
3.3 Cum folosim cookie-urile
La fel ca multe alte site-uri, https://strongromanianathletes.ro/magaiin/ utliieaiă cookie-uri și alte
tehnologii similare tpentru colectarea automată a datelor .
Aceste instrumente colecteaiă informații generale tpe care browserul dumneavoastră le trimite tpe
site-ul nostru, cum ar f ttpul de browser și adresa site-ului tpe care l-ați viiitat nnainte de a accesa siteul nostru. De asemenea, acestea colecteaiă informații destpre:


Adresa dumneavoastră de tprotocol Internet (IP) – Acesta este un număr atribuit automat
comtputerului sau distpoiitvului de fecare dată cand vă conectați la Internet. Este o adresă
unică atribuită de furniiorul dumneavoastră de servicii Internet tpe o rețea TCP/IP. Adresa IP
tpermite serverelor web să localiieie și să identfce distpoiitvul dumneavoastră.



Comtportamentul Clickstream – Acesta include, de exemtplu, tpaginile tpe care le viiualiiați și
linkurile tpe care faceți click. Aceste instrumente vă ajută să faceți viiita dumneavoastră tpe
site-ul nostru mai ușoară, mai efcientă și mai valoroasă, oferindu-vă o extperiență
tpersonaliiată și vă recunosc atunci cand reveniți.



versiunea de browser;



ttpul distpoiitvului.

3.4 Cum vă tputeți schimba otpțiunile tprivind utliiarea cookie-urilor

Puteți să vă instruiți browserul, modifcând setările acestuia, să otprească accetptarea cookie-urilor, să
vă solicite acordul nnainte de a accetpta un cookie de tpe site-urile tpe care le accesați sau să șteargă
cookie-urile. Pentru mai multe informații destpre cum să modifcați setările browserului nn ceea ce
tprivește utliiarea cookie-urilor și cum să le blocați, viiitați www.allaboutcookies.org./
4. Utliiarea informațiilor
Procesăm informațiile colectate, inclusiv datele dumneavoastră cu caracter tpersonal, nn următoarele
scotpuri:


pentru crearea pe site-ul web, la cererea dumneavoastră, a contului in vederea achiziționării
programelor SRA , inregistrarii in cluburile partenere, comentariilor de produse.



pentru a vă putea oferi servicii fitness și de consultanta nutritionala;



pentru realizarea statisticilor;



pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului site-ului web;



pentru menținerea și îmbunătățirea relației cu dumneavoastră;



pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu informațiile solicitate prin intermediul
formularelor de contact;



pentru a vă oferi în format electronic buletine informative specializate și informații comerciale;



pentru desfășurarea campaniilor de publicitate;



pentru a asigura respectarea acestei Politici de Confidențialitate, a Termenilor și Condițiilor,
precum și a conformității cu legile și reglementările aplicabile pentru protejarea drepturilor,
proprietății sau siguranței site-ului web.

Folosim și stocăm datele cu caracter tpersonal ale dumneavoastră numai nn scotpurile menționate mai
sus, nn conformitate cu legislaƫia atplicabilă.
Angajații, colaboratorii, furniiorii , și agenții https://strongromanianathletes.ro/magaiin/ au acces la
toate datele cu caracter tpersonal tpe care le colectăm, dar utliiarea lor se limiteaiă la nndetplinirea
sarcinilor lor, nn conformitate cu motvul tprelucrării. Angajații noștri, colaboratorii,furniiorii și agenții
care au acces la datele cu caracter tpersonal ale dumneavoastră trebuie să tpăstreie aceste informații
confdențiale și nu li se tpermite să le folosească nn alte scotpuri decât cele tpentru care au fost trimise
la acesta.
5. Distribuirea și deivăluirea
Prin accesarea site-ului nostru web, vă dați consimțământul nn mod extpres tpentru utliiarea,
stocarea, distribuirea sau deivăluirea datelor dumneavoastră cu caracter tpersonal. Prin distribuirea
sau deivăluirea datelor cu caracter tpersonal, sunteți de acord
ca https://strongromanianathletes.ro/magaiin/ să tpoată face acest lucru cu succesorii săi, site-uri
terțe sau orice alte terțe tpărți (cum ar f oogle Analytcs). Puteți oricând să vă retrageți
consimțământul tpentru utliiarea viitoare, stocarea, distribuirea sau deivăluirea datelor
dumneavoastră cu caracter tpersonal. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că retragerea
consimțământului dumneavoastră va tproduce efecte doar tpentru tprocesarea ulterioară a datelor
dumneavoastră cu caracter tpersonal și nu va afecta legalitatea tprocesării deja efectuate.

Pentru a restpecta legile locale, reglementările și solicitările
legale, https://strongromanianathletes.ro/magaiin/ nși reiervă dretptul de a utliia, stoca, distribui
sau deivălui datele dumneavoastră cu caracter tpersonal, dacă este necesar. Aceasta include, dar nu
se limiteaiă la, abordarea tproblemelor de securitate, a tproblemelor tehnice, a fraudei, a tprotecției
dretpturilor https://strongromanianathletes.ro/magaiin/ . În această tprivință, niciuna dintre
tprevederile Termenilor și Condiților și ale Politcii de Confdențialitate nu retpreiintă o renunțare la
dretpturile https://strongromanianathletes.ro/magaiin/ , o limitare a atpărării noastre juridice nn
vreun fel sau accesul la tprocedurile judiciare necesare.
6. Dretpturile dumneavoastră
În conformitate cu distpoiițiile legale atplicabile nn ceea ce tprivește tprelucrarea datelor cu caracter
tpersonal și libera circulație a acestor date, https://strongromanianathletes.ro/magaiin/ se
angajeaiă să restpecte dretpturile tpersoanei viiate. Aveți dretptul de a accesa, de a rectfca și de a
solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter tpersonal, tprecum și dretptul la tportabilitatea
datelor și de a solicita restricționarea tprelucrării datelor cu caracter tpersonal.
În tplus, aveți dretptul de a nu f sutpus unei deciiii individuale automatiate și să formulați o tplângere
nn fața autorității de sutpraveghere.
Pentru exercitarea acestor dretpturi, vă rugăm să ne contactați nn scris la adresa de relati cu
clienti romeo.straut.tpt@gmail.com.
7. Securitate
https://strongromanianathletes.ro/magaiin/ dorește să ia toate măsurile necesare tpentru a vă
tproteja datele cu caracter tpersonal nmtpotriva accesului neautoriiat, tpierderii, distrugerii sau
modifcării nedorite.
Va recomandăm cu insistență să limitați accesul la comtputer și browser și să vă deconectați dutpă ce
ați utliiat site-ul.
Chiar dacă noi tpunem nn atplicare și actualiiăm contnuu măsurile de securitate administratve,
tehnice si fiice tpentru a vă asigura tprotecția datelor cu caracter tpersonal, nu tputem garanta oricând
securitatea transmiterii sau stocării datelor dumneavoastră nn mediul Internet.
8.Actualiiări ale acestei Politci de Confdențialitate
Este tposibil să fe necesar să reviiuim nn viitor această Politcă de Confdențialitate. În caiul nn care
modifcăm Politca de Confdențialitate, vom tpublica Politca de Confdențialitate reviiuită tpe site-ul
web și vom semnala versiunea actualiiată modifcând data „Ultmei actualiiărio din tpartea de sus a
Politcii de Confdențialitate. Dutpă data la care Politca de Confdențialitate actualiiată intră nn
vigoare, accesarea site-ului nostru web va retpreienta accetptarea de către dumneavoastră a
restpectvei Politci de Confdențialitate actualiiate.
Preienta versiune a Politcii de Confdențialitate a fost redactată nn limba română și nn cai de
neconcordanțe nntre cele două versiuni, versiunea nn limba română va tprevala.
9.Contact
Dacă aveți nntrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații sutplimentare destpre această Politcă de
Confdențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de email romeo.straut.tpt@gmail.com
Vom face tot tposibilul să răstpundem solicitării dumneavoastră nn cel mai scurt tmtp tposibil!

