Politica de confidentialitate
Digital Friday se angajează să protejeze drepturile persoanelor în conformitate cu Regulamentul general
privind protecţia datelor (referinţă EU2016 / 679) al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulaţie a acestor date (denumite în continuare "GDPR"), precum și toate legile și regulamentele
naţionale aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal (denumite în continuare "legi și
regulamente privind protecţia datelor").

Pentru a vă oferi serviciile și pentru a vă promova afacerea, va trebui să colectăm și să procesăm anumite
informaţii personale despre dvs. Dacă aveţi întrebări legate de această politică sau de site-ul web sau de
modul în care folosim și procesăm informaţiile dvs. personale, nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa
hello@digitalfriday.ro

CE SUNT DATELE PERSONALE?
Datele personale sunt informaţii care pot fi folosite pentru a identifica o persoană fie direct, fie indirect
(denumită în continuare "date personale".) Un "identificator personal" este o informaţie care poate identifica
o persoană, identificatori pentru a constitui date personale, inclusiv numele, adresa, adresa de e-mail,
numărul de identificare, datele de localizare sau identificatorul online.

INFORMAŢII PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM
Informaţiile pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului nostru
Când vizitaţi site-ul web, colectăm automat anumite informaţii despre dispozitivul dvs., inclusiv informaţii
despre browserul dvs. web, adresa IP, fusul orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. În plus, pe măsură
ce navigaţi pe site, colectăm informaţii despre paginile web individuale sau despre produsele pe care le
vizualizaţi, despre ce site-uri web sau termeni de căutare v-au trimis la site-ul Web și despre modul în care
interacţionaţi cu site-ul Web.
Colectăm informaţiile despre dispozitiv folosind următoarele tehnologii:
−

"Cookie-urile" sunt fișiere de date care sunt plasate pe dispozitiv sau pe computer și conţin adesea un
identificator unic anonim.

−

acţiunile de urmărire a "fișierelor de jurnal" care apar pe site și colectarea datelor, inclusiv adresa dvs. IP,
tipul browserului, furnizorul de servicii Internet, paginile de trimitere / ieșire și timbrele de dată / oră.

−

"Beaconurile web", "etichetele" și "pixelii" sunt fișiere electronice utilizate pentru a înregistra informaţii
despre modul în care navigaţi pe site.

Informaţiile pe care le furnizaţi prin serviciile noastre sau prin comunicarea directă
Prin serviciile și evenimentele pe care le organizăm sau participăm, precum și prin comunicarea directă sau
prin e-mail, ne furnizaţi date despre dvs. și despre scopul pentru care vă putem contacta.
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CUM VĂ UTILIZĂM INFORMAŢIILE PERSONALE?
Folosim datele personale pe care ni le-aţi furnizat numai în scopuri specifice ale activităţilor de prelucrare
corespunzătoare și numai în cazul în care avem bazele legale pentru a face acest lucru (în conformitate cu
articolul GDPR 6). Putem folosi informaţiile dvs. personale pentru:
− A respecta obligaţiile contractuale – a răspunde la întrebările pe care ni le trimiteţi
− Ca urmare a consimţământului dvs. - în cazul în care aţi fost de acord în mod special cu acest lucru, vă vom
trimite prin e-mail comunicări de marketing referitoare la activitatea pe care credem că ar putea fi de interes
pentru dvs.
− În scopul unui interes legitim - îmbunătăţirea și optimizarea site-ului nostru, precum și îmbunătăţirea
siguranţei și securităţii (de exemplu, pentru verificarea contului dvs., detectarea activităţilor frauduloase și
orice altceva care ar face serviciile noastre mai sigure)
− Pe baza obligaţiilor legale ale DIGITAL FRIDAY SRL sau în interes public – DIGITAL FRIDAY SRL, ca orice
altă companie, este supusă obligaţiilor și reglementărilor legale. În unele cazuri, prelucrarea datelor dvs.
personale va fi necesară pentru ca DIGITAL FRIDAY SRL să poată îndeplini aceste obligaţii

ÎMPĂRTĂȘIRE INFORMAŢIILOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
Vom transmite datele dvs. unor terţe părţi numai în următoarele situaţii:
− aţi furnizat consimţământul dvs. explicit pentru a transmite datele unei terţe părţi;
− folosim o terţă parte exclusiv în scopul prelucrării datelor în numele nostru și avem un acord de prelucrare a
datelor cu respectiva terţă parte care îndeplinește obligaţiile legale în legătură cu utilizarea procesatorilor de
date terţă parte;
− putem împărtăși informaţiile dvs. personale pentru a respecta legile și reglementările aplicabile, pentru a
răspunde la o citaţie, mandat de căutare sau altă solicitare legală pentru informaţiile pe care le primim sau
pentru a ne proteja în alt mod drepturile.
În plus, vom transmite datele numai unor terţe părţi din afara UE, atunci când există garanţii adecvate, astfel
cum sunt definite în articolul 46 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

CÂT TIMP PĂSTRĂM INFORMAŢIA DUMNEAVOASTRĂ
Vom păstra numai informaţiile dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care
le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerinţe legale, contabile sau de raportare.
Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, considerăm valoarea,
natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potenţial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau
divulgarea datelor dvs. personale, scopurile pentru care procesăm datele dvs. personale și putem realiza
aceste scopuri prin alte mijloace și cerinţele legale aplicabile.
Dacă datele dvs. personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale sau legale,
acestea vor fi șterse în mod regulat, cu excepţia cazului în care este necesară o prelucrare ulterioară, de
exemplu, pentru păstrarea dovezilor speciale în temeiul legilor și regulamentelor aplicabile privind protecţia
datelor sau contextul statutului legal de limitare.
În anumite circumstanţe, putem anonima informaţiile dvs. personale astfel încât să nu mai poată fi asociate
cu dvs., caz în care putem folosi astfel de informaţii fără a vă anunţa în prealabil.

SECURITATE
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Folosim măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a proteja datele pe care le avem sub controlul
nostru împotriva manipulării accidentale sau intenţionate, a pierderii, a distrugerii și împotriva accesului
persoanelor neautorizate. Procedurile noastre de securitate sunt îmbunătăţite continuu, pe măsură ce
tehnologia nouă devine disponibilă.

DREPTURILE TALE
Puteţi exercita anumite drepturi cu privire la datele procesate de noi:
− Retrageţi-vă consimţământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimţământul în cazul
în care au dat anterior consimţământul lor pentru prelucrarea datelor lor personale.
- Accesaţi-vă datele. Utilizatorii au dreptul să înveţe dacă datele personale sunt procesate de noi, să obţină
dezvăluirea cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să obţină o copie a datelor care fac obiectul
procesării.
− Verificaţi și căutaţi rectificarea. Utilizatorii au dreptul să verifice corectitudinea datelor personale și să
solicite actualizarea sau corectarea acestora.
− Restricţionaţi procesarea datelor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanţe, de a restricţiona
prelucrarea datelor lor. În acest caz, nu vom procesa datele lor în alte scopuri decât stocarea acestora.
− Să ștergeţi datele dvs. personale sau să le eliminaţi în alt mod. Utilizatorii au dreptul, în anumite
circumstanţe, de a obţine ștergerea datelor de la noi.
− Primiţi datele și transferaţi-le unui alt controlor. Utilizatorii au dreptul să primească datele lor într-un
format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și, dacă este fezabil din punct de
vedere tehnic, să îl transmită altui controlor fără nici o piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiţia
ca datele să fie procesate prin mijloace automate și ca prelucrarea să se facă pe baza consimţământului
utilizatorului, pe baza unui contract pe care utilizatorul face parte din obligaţiile precontractuale ale acestuia
sau pe baza acestora.
- Depuneţi o plângere. Utilizatorii au dreptul să depună o plângere în faţa autorităţii lor competente pentru
protecţia datelor.
ROMANIA
ANSPDCP: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

GESTIONAREA COOKIILOR
Ce sunt cookie-urile?
Așa cum este practica obișnuită cu aproape toate site-urile profesionale, acest site utilizează cookie-urile,
care sunt fișiere mici care sunt descărcate pe computer, pentru a vă îmbunătăţi experienţa. Această pagină
descrie informaţiile pe care le colectează, modul în care o folosim și de ce uneori trebuie să stocăm aceste
cookie-uri. Vom împărtăși, de asemenea, modul în care puteţi împiedica stocarea acestor cookie-uri, însă
aceasta poate downgrade sau "sparge" anumite elemente ale funcţionalităţii site-urilor.
Cum folosim cookie-urile?
Utilizăm modulele cookie pentru a înregistra preferinţele utilizatorilor noștri, pentru a ne permite să
optimizăm designul site-ului nostru. Acestea facilitează navigarea și măresc gradul de utilizare a site-urilor
web și a aplicaţiilor. Cookie-urile ne ajută, de asemenea, să identificăm secţiunile cele mai populare ale
site-ului nostru.
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Dezactivarea cookie-urilor
Puteţi preveni setarea cookie-urilor prin ajustarea setărilor din browserul dvs. (consultaţi asistenţa
browserului dvs. pentru a face acest lucru). Reţineţi că dezactivarea modulelor cookie poate afecta
funcţionalitatea acestui site și multe alte site-uri pe care le accesaţi. Dezactivarea modulelor cookie va duce,
de obicei, la dezactivarea anumitor funcţii și funcţii ale acestui site. Prin urmare, este recomandat să nu
dezactivaţi modulele cookie. Pentru a afla mai multe despre cookie-uri, inclusiv cum puteţi vedea ce
cookie-uri au fost setate și cum să le gestionaţi și să le ștergeţi, vizitaţi www.aboutcookies.org sau
www.allaboutcookies.org.

Puteţi citi mai multe despre modul în care Google utilizează informaţiile dvs. personale aici:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .
De asemenea, puteţi să renunţaţi la Google Analytics aici:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

SCHIMBĂRI
Această politică de confidenţialitate este valabilă în data de 25 mai 2018 și va rămâne în vigoare, cu excepţia
oricăror modificări ale prevederilor acesteia în viitor, care vor fi aplicate imediat după ce au fost postate pe
această pagină.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica Politica de confidenţialitate în orice moment și trebuie să
verificaţi periodic această politică de confidenţialitate. Utilizarea continuă a Serviciului după ce vom posta
modificări la Politica de confidenţialitate din această pagină va constitui recunoașterea ta a modificărilor și
consimţământul dvs. de a respecta și de a respecta Politica de confidenţialitate modificată.
Dacă vom face modificări semnificative la această politică de confidenţialitate, vă vom notifica fie prin adresa
de e-mail pe care aţi furnizat-o, fie prin plasarea unui anunţ proeminent pe site-ul nostru.

LINKURI EXTERNE
Site-ul conţine legături către site-uri web ale unor terţe părţi. Reţineţi că nu putem controla și nu suntem
responsabili pentru practicile de colectare a informaţiilor de pe site-urile web ale unor terţe părţi. Vă
încurajăm să examinaţi și să înţelegeţi politicile de confidenţialitate ale acestor site-uri înainte de a le furniza
orice informaţii.

INFORMAŢII LEGALE
DIGITAL FRIDAY SRL
Bd. Marasesti nr. 2B, scara 2, at. 5, ap. 24, sector 4, Bucuresti
Contact Information
Telephone: +(40) 724072714

E-mail: hello@digitalfriday.ro
Website: www.digitalfriday.ro
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