
Politica de protectie
a datelor dvs personale in cadrul Unic Rotarex®

Prezenta politica are la baza cerintele Legii nr. 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Datele personale colectate de Unic Rotarex® (in forma scrisa sau electronica) sunt controlate exclusiv de noi, nu se 
transmit catre terti si nu sunt facute publice.
Aceasta politica se aplica tuturor datelor personale colectate in legatura cu serviciile si produsele pe care le oferim.

1. Ce date personale colectam?
Datele personale reprezinta informatii cu ajutorul carora se identifica o persoana, in mod direct sau indirect.
Nu sunteti obligati sa oferiti datele dvs personale la Unic Rotarex®. In cazul in care alegeti sa nu le oferiti  nu puteti 
beneficia de produsele sau serviciile oferite de Unic Rotarex®.
Datele personale colectate de noi pot include:

– date pe care ni le dati direct – colectam date primite de la dumneavoastra in scopul emiterii de oferte, cum ar 
fi nume, adresa, numar de telefon, adresa de email, doar cu consimtamantul dumneavoastra, vedeti formularul
din pagina de contact a site-ului nostru.

– date pe care le colectam automat – colectam date cand interactionati cu noi online. Date referitoare la cum 
folositi site-ul nostru: tipul de continut pe care il vizionati, frecventa sau durata vizitelor pe site, adresa IP, 
dispozitivul folosit, locatia, tipul de browser folosit, sistemul de operare folosit. Datele colectate automat sunt 
accesbile tertilor pentru scopuri operationale, furnizorii de gazduire online a site-ului sau companii de analiza 
a performantei online.

2. In ce scop folosim datele dumneavoastra?
Colectam datele dvs personale pentru scopuri specifice si limitate. De exemplu pentru a semna un contract de 
vanzare-cumparare, pentru a imbunatati produsele si serviciile noastre, metodele de comunicare sau functionalitatea 
site-ului nostru. 
Colectatrea datelor dumneavoastra nu se face fara consimtamant, vedeti “Conditii de utilizare”, dvs aveti dreptul sa 
va retrageti oricand consimtamatul (daca nu va aflati intr-un contract cu noi) sau sa cereti acces la datele dvs stocate 
de noi (in formularul din josul paginii “Conditii de utilizare”).
Este posibil sa transferam datele dvs catre terti in urmatoarele cazuri:

– pentru a raspunde unei obligatii legale;
– pentru detectia sau protectia anti-frauda sau in cazul unor defectiuni tehnice.

3. Cum protejam datele dvs personale?
Datele colectate de la dvs pot fi prelucrate prin mijloace automate sau manuale doar cu respectarea tuturor restrictiilor
de securitate si protectie impuse de lege. In acest sens sunt luate masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru 
protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.
Acestea pot face referire la: nume si prenume; adresa; numar de telefon (fix/mobil); adresa de email; CNP (Cod 
Numeric Personal).
Masurile noastre includ limitarea accesului la aceste date, investitii in sisteme de securitate online cum ar fi antivirus 
(Bitdefender). Accesul la datele personale este permis doar unei parti din angajatii nostri, instruiti in aceasta privinta. 
Accesul la adresa de email pentru primirea acestor date este deasemenea limitat. Va rugam sa ne trimiteti datele dvs 
personale la adresa: it@unicrotarex.com.  
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       4.  Care este durata de pastrare a datelor personale?

Unic Rotarex® pastreaza datele dvs personale doar pe perioada necesara scopului prelucrarii lor. De exemplu daca 
faceti o cerere pe site-ul nostru, datele dumneavoastra vor fi pastrate pe o perioada in care noi consideram necesara 
pentru a avea o relatie de colaborare cu dvs. In cazul unui contract datele dvs personale vor ramane arhivate in 
contract pe perioada ceruta de lege pentru arhivarea documentelor financiare. Ulterior valabilitatii se vor lua masuri 
sigure de stergere a acestora. 

       5. Cum innoim si imbunatatim aceasta politica?
Vom actualiza această politica atunci când este necesar pentru a reflecta feedbackul clientilor si modificarile 
produselor si serviciilor noastre. Cand vom posta modificari la aceasta politica, vom actualiza si data pe care o puteti 
vedea in partea de jos a paginii. Daca schimbarile sunt semnificative, vom furniza o notificare proeminenta. 
Nu vom reduce drepturile dvs. in conformitate cu aceasta politica de confidentialitate fara consimtamantul dvs.
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