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Stimate utilizator 

Ne luăm angajamentul să îţi păstrăm datele cu caracter personal în condiţii 
de siguranţă şi securitate.         

 ”Datele personale'' reprezintă informațiile care te identifică pe tine ca 
individ. 

Așadar ai următoarele drepturi: 

- Dreptul la o cerere pentru a afla ce date personale ale tale sunt stocate. 

- Dreptul de a impiedica procesarea datelor personale. 

- Dreptul de a rectifica, sterge sau restrictiona procesarea datelor 
personale pe care noi le detinem. 

- Dreptul de a preveni procesarea datelor pentru activitati de marketing 
direct. 

http://www.formed.ro/contact/contact@formed.ro


- Dreptul legat de decizii bazate pe automatizari - de exemplu, ca individ ai 
dreptul de a obiecta cu privire la decizii automatizate, in care nu au fost 
implicate rationamente facute direct de un om. 

- Dreptul de a primi datele personale proprii sau de a cere ca datele sa fie 
transmise catre o alta entitate (care are drept de portabilitate a datelor). 

            Pentru a ne asigura că facem tot ce putem pentru a-ţi oferi 
transparenţă în ceea ce priveşte modul în care folosim datele tale, precum 
şi pentru a-ţi oferi control asupra propriilor tale informaţii, am actualizat 
Politica privind modulele cookie şi tehnologiile similare. 

Politica de confidențialitate te informează cu privire la modul în care 
folosim datele tale cu caracter personal, în privinţa drepturilor tale şi a 
modului în care ţi le poţi exercita. Declaraţiile de confidenţialitate 
actualizate vor intra în vigoare la data de 25 mai 2018, astfel urmând să ne 
aliniem cerinţelor Regulamentului General al Uniunii Europene privind 
Protecţia Datelor ("GDPR"). 

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele 
personale. Această declarație de confidențialitate vă va informa cu privire 
despre modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de 
confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Servicii înseamnă 
orice produse, servicii, conținut, caracteristici, tehnologii sau funcții și toate 
paginile de internet, aplicațiile și serviciile corespunzătoare pe care vi le 
oferim. 

Platformă înseamnă paginile de internet, aplicațiile mobile, paginile de 
internet mobile sau alte proprietăți online prin care ne oferim Serviciile. 

 Declarația de confidențialitate: 

Ce date colectăm despre dumneavoastră? 

Date furnizate prin interacțiuni directe. 

Înregistrarea și alte informații despre cont. 

Când vă înregistrați pentru a utiliza aplicațiile noastre, putem colecta 
următoarele informații despre dvs.:  



1. dacă vă înregistrați folosind contul de mail: prenume, nume și adresa 
de email, număr de telefon; 

2. dacă vă înregistrați folosind contul Facebook: prenume și nume, așa 
cum apar în contul dvs. de Facebook și ID-ul dvs. de Facebook. 

3. În situația în care ați oferit permisiunea către Facebook prin 
intermediul opțiunii de confidențialitate din cadrul aplicației lor (care 
apare înainte de a vă putea înregistra în platforma noastră), putem 
colecta și informații despre sex, vârsta sau email în funcție de 
permisiunile oferite de dvs.; și dacă vă înregistrați folosind numărul 
de telefon mobil: vom colecta numărul dvs. de telefon mobil. 

În funcție de alegerile pe care le faceți în timpul autentificării la aplicațiile 
noastre puteți opta pentru următoarele date personale suplimentare: 

numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, alte date 
nepersonale. 

Date pe care le colectăm automat, atunci când folosiți aplicațiile noastre: 

Când interacționați cu Platforma noastră sau folosiți aplicațiile noastre, 
colectăm automat următoarele informații despre dvs.: 

 Informații dispozitiv 

Colectăm informații specifice dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului 
de operare, identificatorii unici. De exemplu, numele rețelei mobile pe care 
o utilizați. Asociem identificatorii dispozitivului cu contul dvs. . 

Informații despre loc 

În funcție de autorizațiile dispozitivului dvs., dacă publicați un articol pe 
Platforma noastră, colectăm și procesăm automat informații despre locația 
dvs. actuală. Utilizăm tehnologii diverse pentru a determina locul, inclusiv 
adresa IP, GPS, punctele de acces Wi-Fi și turnurile mobile. Datele dvs. de 
loc vă permit să vedeți articole de utilizator lângă dvs. și vă ajută să postați 
articole din locul dvs. 

Date despre Client și Autentificare 

Detaliile tehnice, inclusiv adresa Protocol Internet (IP) a dispozitivului, fusul 
orar și sistemul de operare. De asemenea, vă vom păstra informațiile de 



autentificare (date de înregistrare, data ultimei modificări a parolei, data 
ultimei autentificări reușite), tipul și versiunea browserului dvs. 

Date de tip Clickstream 

Colectăm informații despre activitatea dvs. pe aplicațiile noastre, care 
includ paginile de internet din care ați accesat aplicația noastră, data și ora 
fiecărei vizite, bannerele publicitare sau conținutul pe care ați făcut clic, 
interacțiunea dvs. cu aceste tipuri de publicitate, durata vizitei dvs. și 
ordinea în care vizitați conținutul aplicațiilor noastre. 

Cookies 

Utilizăm cookies pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor, pentru a stoca 
preferințele de selecție  "Cookies" sunt fișiere text mici transferate de un 
server web pe hard disk-ul dispozitivului dvs.. Cookies pot fi utilizate pentru 
a colecta data și ora vizitei dvs., istoricul navigării, preferințele dvs. și 
numele dvs. de utilizator. Puteți seta browserul să refuze toate sau unele 
cookies sau să vă avertizeze atunci când paginile de internet setează sau 
accesează cookies Dacă dezactivați sau refuzați cookies, vă rugăm să 
rețineți că anumite părți ale Serviciilor/Aplicațiilor noastre pot deveni 
inaccesibile sau pot să nu funcționează corect. Pentru mai multe informații 
despre cookies pe care le folosim, vă rugăm să consultați Politica privind 
Cookies. 

Serviciile noastre nu sunt destinate copiilor sub 16 ani și nu colectăm cu 
bună știință date de la persoane sub 16 ani. Dacă constatăm că o 
persoană sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, o vom șterge 
imediat. 

Ai dreptul sa ceri ca datele tale sa fie sterse daca nu mai este nevoie de 
ele pentru scopul pentru care au fost stocate sau daca nu mai exista nevoi 
legale. 

Ai dreptul de a restrictiona procesarea datelor tale personale. Totusi, din 
punct de vedere GDPR, exista exceptii. 

Orice comunicare sau actiune luată ca o consecinta a cererii tale va fi 
facuta gratuit. 



Pentru informații despre datele tale, solicitări de dezabonare sau stergere a 
datelor personale pe care le colectăm te rugăm să trimiți o solicitare la 
adresa de mail din pagina de CONTACT. 

Mulțumim pentru înțelegere!  


