Politica Cookies
Societatea GENCO’93 SA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Bucurestii Noi 121, Sector
1, denumită în continuare Operator, garantează Utilizatorilor site-ului web dreptul de a
alege în ceea ce privește partajarea de informații care le aparțin. Operatorul informează
că utilizează tehnologia cookie pe site-ul web și geolocația.
Fişierele cookies sunt informații textuale de mici dimensiuni expediate de
serverul www și salvate pe partea utilizatorului. Parametrii impliciți ai cookie-urilor
permit citirea informațiilor conținute doar de către serverul care le-a creat.
Cookie-urile sunt folosite pentru a colecta informații referitoare la utilizarea de
către Utilizator a site-ului.
Cookie-urile nu conțin date personale ale Utilizatorilor.
Site-ul www.genco93.ro incearca sa protejeze cat mai mult posibil dreptul privind
confidentialitatea si imaginea utilizatorilor site-ului. Intentia noastra este aceea de a va
oferi dvs., utilizatorul site-ului, o experienta online sigura, care nu va va afecta negativ
viata personala. In acest sens, depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura
ca informatiile pe care le introduceti in baza noastra de date sunt utilizate exclusiv in
scopurile gandite de dvs.
Aplicarea prevederilor Regulamentului (EU) 2016/679 al Parlamentului European
si al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016, privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date (prescurtat GDPR).
Expresia DATE PERSONALE, DATE CU CARACTER PERSONAL reprezinta
orice date despre o persoana fizica, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea
persoanei respective. Sunt incluse numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, orice
numar de Identificare, orice informatii despre localizare si orice alt identificator online
precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informatiile
obtinute prin cookie-uri. Totodata, aceste date pot include si detaliile privind comenzile
transmise catre societate sau detalii privind contractele incheiate cu societatea. Aceste
date pot sa provina atat de la dvs., cat si din alte surse (ex. informatii obtinute de la
Registrul Comertului).
In vederea ACORDULUI, in contextul colectarii si folosirii datelor dvs., ne-am luat
toate masurile tehnice pentru ca dvs. sa ne puteti oferi acest acord in deplina cunostinta
de cauza, de la prima si pana la ultima dvs. interactiune cu acest site.

Protectia datelor - scop si temei
Scopul nostru, in ce priveste social media, este unul educational, iar noile reguli
de protectie a datelor cu caracter personal (GDPR) fac parte din acest context. Prin
urmare, va promitem ca siguranta datelor dvs. este o prioritate pentru noi si ca folosim
aceste date pentru unicul scop de a va oferi o experienta personalizata atat pe site-ul
nostru, cat si pe platformele online pe care ne promovam produsele si serviciile
(Facebook si Google).
Totodata, scopul prelucrarii datelor cu caracter personal poate fi reprezentat de
incheierea si executarea contractelor/comenzilor privind livrarea marfurilor si prestarea
serviciilor, in care sunteti parte si pe care le incheiati (fie cumparator, beneficiar, garant,
avalist, reprezentant sau orice alta calitate), precum si pentru realizarea, inclusiv pe
calea justitiei, a drepturilor si obligatiilor conferite de legislatie in legatura cu executarea
contractelor. Astfel, in aceste cazuri, temeiul juridic al prelucrarii este dat de incheierea
si executarea contractului, respectiv de urmarirea unui interes legitim, conform
prevederilor art. 6 alin. (1) lit. (b) si lit. (f), din Regulamentul (EU) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016,
(prescurtat GDPR). Totodata, atunci cand sunteti clientul nostru, consideram ca avem
un interes legitim sa va contactam in vederea ofertarii de produse / servicii (preambulul
47 din GDPR).
Prelucrarea avand ca temei consimtamantul, se va efectua conform art. 6 alin (1)
lit. a) din GDPR.
Utilizarea datelor dvs.
Folosim datele dvs., doar daca avem acordul dvs., dar si in conformitate cu
celelalte temeiuri precizate mai sus, in mai multe feluri, in functie de natura lor. Mai jos
am detaliat tipuri de date pe care le colectam si cum le folosim ulterior:
Adresa de email
In cazul in care ne-ati furnizat adresa dvs. de email, o vom folosi pentru a va
trimite emailuri de informare si promovare a produselor si serviciilor noastre, dar si la
articolele si resursele pe care le publicam periodic pe acest site;
Prenumele si Numele
In cazul in care ne-ati furnizat Prenumele si Numele dvs., folosim aceste date
pentru a personaliza email-urile pe care le primiti de la noi.

Functia profesionala
In cazul in care ne-ati furnizat Functia Profesionala, folosim aceste date pentru a
personaliza email-urile pe care utilizatorii le primesc de la noi.
Numarul de telefon
n cazul in care ne-ati furnizat Numarul de Telefon, folosim aceste date pentru a
va putea contacta rapid.
Numele companiei
In cazul in care ne-ati furnizat numele companiei pentru care lucrati, sau pe care
o administrati, folosim aceste date pentru a incheia contractul care stabileste
participarea dvs., sau a unuia dintre angajatii dvs.
Datele de facturare
In cazul in care ne-ati furnizat datele de facturare (CNP, CUI, Numarul de
Inregistrare la Registrul Comertului, Adresa Sediului Firmei, Contul Bancar, Numele
Bancii, Numele Reprezentantului Legal, Functia Reprezentantului Legal), folosim aceste
date pentru a incheia contractul.
Datele despre browser/IP/dispozitiv
In cazul in care ati fost de acord sa colectam detaliile despre Browser, IP,
Dispozitiv, folosim aceste date pentru a determina cum folositi site-ul nostru, scopul fiind
sa facem schimbarile necesare pentru ca dvs. sa gasiti mai usor informatiile pe care le
cautati.
Concluzie
Am luat toate masurile tehnice pentru ca dvs. sa nu fiti obligati sa ne furnizati
niciun fel de date (totul e optional), cu exceptia cazului in care datele personale sunt
necesare pentru a ne conforma unor obligatii legale, dar e bine de stiut ca fara ele e
posibil ca anumite parti din site sa nu functioneze corect, sa nu putem colabora, sau sa
nu va putem anunta cu privire la serviciile din portofoliul nostru de care ati putea fi
interesat(a). Totodata, refuzul de a furniza anumite date (ex. nume, prenume, adresa,
detalii de executare a contractelor ce urmeaza a se incheia etc) va va impiedica sa ne
plasati o comanda sau sa incheiati cu noi un contract de livrare marfa/prestari servicii
etc.

Pastrarea datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate si prelucrate pentru o
perioada necesara pentru a atinge scopul prelucrarii, de ex. pentru prelucrarea
comenzilor, livrari, pentru a indeplini anumite obligatii legale (cum ar fi obligatiile
evidenta de contabila si raportare fiscala, arhivare, alte obligatii specifice domeniului de
activitate al Societatii etc.).
Partajarea datelor personale
Nu am vandut, nu vindem si nu vom vinde niciodata datele dvs. catre terte parti.
Oferim servicii care se bazeaza pe increderea clientilor si a potentialilor clienti, iar
siguranta datelor personale este esentiala in acest proces.
Singurele entitati care au acces la datele utilizatorilor acestui site sunt
persoanele cu care colaboram in baza unor contracte ce contin clauze de
confidentialitate, fara de care nu ne-am putea desfasura activitatea si, in cazuri
exceptionale si doar pe baza unor cereri oficiale ori in baza unor obligatii legale,
institutiile publice, in contextul aplicarii legii in Romania.
Singurele date despre utilizatorii acestui site, la care terte parti au acces, sunt
agregate si anonimizate – pe baza carora utilizatorii nu pot fi identificati.
NU se vor lua decizii bazate pe prelucrare automata conform art. 22 din GDPR si
NU exista intentia de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta sau o
organizatie internationala.
Mesajele noastre de marketing
In cazul in care avem acordul dvs., precum si in temeiul interesului legitim
precizat conform art. 6 alin (1) lit.f si preambulul 47 din GDPR (in acest din urma caz
daca sunteti clientul nostru), va vom trimite, prin email, mesaje de marketing cu scopul
de a va informa despre produsele si serviciile noastre.
Adresarea utilizatorilor prin publicitate online
Desfasuram campanii de publicitate online pentru a va informa despre produsele
si serviciile pe care le oferim si/sau despre articolele publicate pe acest site.
In acest context folosim anumite retele de publicitate (ex: Facebook, Google,
etc.) precum si mai multe tehnici de adresare a utilizatorilor in cadrul campaniilor – pe
baza datelor demografice (sex, varsta, repartizare geografica, proximitate), sau a
intereselor – aceste informatii fiind puse la dispozitia noastra de catre retelele amintite
mai sus.

De multe ori, reclamele noastre, pe care le vedeti pe alte site-uri, sunt afisate pe
baza informatiilor pe care noi le avem despre dvs. Spre exemplu, cand vizitati sau va
inscrieti pe pagina noastra, veti fi adresat apoi, pe Facebook sau in reteaua de parteneri
Google, cu reclama la produsele si serviciile noastre.
Drepturile dvs. in contextul datelor
Drepturile dvs. in contextul colectarii si prelucrarii datelor:
Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectat si folosite datele dvs.;
Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre dvs.;
Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre dvs.;
Dreptul de a solicita stergerea datelor pe care le avem despre dvs. sau limitarea
prelucrarii acestora;
Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing catre dvs.;
Dreptul de a solicita trimiterea datelor dvs. personale catre dvs. sau catre un alt
operator;
Dreptul de a depune o plangere, cu referire la folosirea datelor dvs., catre organele
abilitate.
Aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor
personale, cand prelucrarea se va efectua pe baza de consimtamant conform art. 6 alin.
(1) lit (a), daca sau atunci cand va fi cazul. Acest lucru nu va afecta legalitatea
prelucrarii datelor cu caracter personal inainte de a va retrage consimtamantul.
Drepturile de mai sus nu sunt absolute si exista exceptii, in conformitate cu GDPR.
Contact
In cazul in care va putem oferi orice fel de informatii cu privire la produsele si
serviciile noastre, sau la felul in care colectam si utilizam datele dvs. personale, va
rugam sa ne trimiteti un email din formularul din pagina „Contact” sau trimitand un email catre adresa office@genco93.ro
Noile reglementari legate de protectia datelor dvs. au fost publicate pe site-ul
official, http://dataprotection.ro inca din 16 aprilie 2016. Prin urmare, recomandarea
noastra e sa va luati masurile necesare, atunci cand aveti motive sa credeti ca
reglementarile sunt incalcate, pe orice site pe care il accesati.

