Aceasta este politica de confidențialitate pentru www.stomalux.ro ("site-ul"). Site-ul web este
administrat de STOMA LUX SRL, o companie cu răspundere limitată înregistrată în România, str. Podu de
Piatra nr. 50, Iasi, 700011. Cod Unic de Înregistrare 19284388, neplătitor de TVA.
Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când această politică de confidențialitate prin
modificarea acesteia pe site. Această politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată la 1
Aprilie 2018.

1. Colectarea de informații
Noi colectăm informații atunci când te înregistrezi pe site-ul nostru, te loghezi, faci o achiziție, te inscrii
la un concurs, și/sau atunci când te deconectezi. Informațiile colectate includ numele, adresa de e-mail,
numărul de telefon și/sau cardul de credit.
În plus, vom primi în mod automat și vom înregistra informații de la computer-ul și browser-ul tău,
inclusiv adresa IP, software-ul și atributele hardware, precum și pagina solicitată.

2. Utilizarea de informații
Oricare dintre informațiile pe care le colectăm pot fi folosite pentru a:
•

Personaliza experiența ta și pentru a răspunde nevoilor individuale

•

Furniza conținut publicitar personalizat

•

Îmbunătăți site-ul nostru

•

Îmbunătăți serviciul clienți și nevoile de asistență

•

Contacta prin e-mail

•

Administra un concurs, promovare sau sondaj

3. E-Commerce de confidențialitate
Noi suntem singurii proprietari ai informațiilor colectate pe acest site. Informațiile tale personale de
identificare nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de
motive, fără consimțământul tău, altele decât cele necesare pentru îndeplinirea unei cereri și/sau
tranzacție, de exemplu pentru a trimite o comandă.

4. Dezvăluirea părților terțe
Noi nu vindem, nu negociem sau transferăm către părți din afară informațiile tale personale
identificabile. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru

sau în conducerea afacerii, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor
informații.
Noi credem că este necesar să se facă schimb de informații, cu scopul de a investiga, preveni sau de a
lua măsuri ce privesc activitățile ilegale, suspiciunea de fraudă, situațiile care implică potențiale
amenințări la siguranța fizică a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare, sau altfel cerute
de lege.
Informațiile non-private, cu toate acestea, pot fi furnizate către alte părți pentru marketing, publicitate,
sau în alte scopuri.

5. Protejarea Informațiilor
Vom pune în aplicare o varietate de măsuri de securitate pentru a menține siguranța informațiilor tale
personale. Noi folosim criptarea de stat-of-the-art pentru a proteja informațiile sensibile transmise
online. Stomalux protejează, de asemenea, informațiile offline. Numai angajații care au nevoie să
efectueze un anumit task (de exemplu, facturare sau serviciu client) beneficiază de acces la informațiile
personale de identificare. Calculatoarele/serverele folosite pentru a stoca informațiile personale de
identificare sunt păstrate într-un mediu sigur.
Folosim cookie-uri?
Da. Cookie-urile îmbunătățesc accesul la site-ul nostru și identifică vizitarea repetată. Mai mult decât
atât, cookie-urile noastre sporesc experiența unui utilizator prin urmărirea și direcționarea în funcție de
interesele lui/ei. Această utilizare de cookie-uri, cu toate acestea, nu este în nici un fel legată de orice
informație personală de identificare de pe site-ul nostru.

6. Dezabonare
Noi folosim adresa de e-mail furnizată pentru a-ți trimite informații și actualizări referitoare la comanda,
știri ocazionale despre companie, informații legate de produs etc. Dacă în orice moment dorești să te
dezabonezi de la primirea email-urilor viitoare, vom include instrucțiuni de dezabonare detaliate în
partea de jos a fiecărui e-mail.

7. Consimțământul
Prin utilizarea site-ului nostru, ești de acord cu politica noastră de confidențialitate.

