Această pagină descrie politica de confidențialitate si a fost actualizată în data de
10.09.2020
1. Despre noi
SC. Fenster Proiect Group SRL, persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti,
Sector 4, Str. Panselelor, Nr. 10, Bl. 135, Sc. 1, Apt. 36, CUI 42722156, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J40/7375/2020 vă informează că in baza
regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a
acestor date (in continuare „Regulamentul”) va fi aplicabil si in Romania.
2. Ce date colectam despre dumneavoastra?
2.1 Date pe care le colectam automat
In website-ul nostru (www.fensterproiect.ro) Utilizăm module de tip cookies
funcționale pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor, pentru a stoca preferințele
de selecție a limbii utilizatorilor, etc. “Cookies” sunt fișiere text mici transferate
de un server web pe memoria de stocare a dispozitivului dumneavoastră. Aceste
cookies pot fi utilizate pentru a colecta data și ora vizitei dumneavoastră, istoricul
navigării in cadrul site-ului nostru, numele de utilizator, alte preferințe, etc. Site-ul
vă oferă posibilitatea de a respinge utilizarea cookies.
2.2 Date furnizate prin interactiuni directe
•a) Date colectate colaboratorilor/montatorilor.

In această categorie intră datele care se furnizează în “Contract comercial
de distribuție”. Aceste date sunt manipulate și stocate in conformitate cu
Regulamentul 679/27.04.2016, denumit in continuare GDPR, acronimul
denumirii în limba engleză a actului normativ, General Data Protection
Regulation. Aceste date nu vor fi partajate cu terți (alte entități, și fi stocate
pentru o perioadă nedeterminată în vederea îndeplinirii obligativităților
contractuale si a păstra un istoric al colaborării.
•b) Date colectate beneficiarului final.

În această categorie intră datele care se furnizează în “Contract de vânzarecumpărare cu montaj” respectiv “Contract de vânzare-cumpărare fără
montaj”. Aceste date sunt manipulate și stocate in conformitate cu GDPR.

Aceste date nu vor fi partajate cu terți, și fi stocate pentru o perioadă
nedeterminată în vederea îndeplinirii obligativităților contractuale si a
păstra un istoric al colaborării.
3. Informare politică de confidențialitate
Este posibil să modificăm din când in când această Politică, modificările se vor
publica pe această pagină, iar acest lucru va fi anuntat pe websiteul www.fensterproiect.ro.
4. Drepturile dvs.
În anumite circumstanțe, aveți drepturi în temeiul legislației privind protecția
datelor în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal.
Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai jos, mergeți la setările
contului/de confidențialitate sau contactați-ne folosind adresa de
email contact@fensterproiect.to
Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale (denumit în mod obișnuit
„solicitarea de acces a persoanei vizate”). Aceasta vă permite să primiți o copie a
datelor personale pe care le deținem despre dvs. și să verificați dacă le prelucrăm
în mod legal.
Dreptul de a solicita corectarea oricăror date pe care le avem despre dvs. Acest
lucru vă permite să aveți orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem
despre dvs. corectate, deși este posibil să fie necesar să verificăm corectitudinea
datelor noi pe care ni le furnizați.
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale. Aceasta vă
permite să ne cereți să suspendăm procesarea datelor dvs. personale în
următoarele scenarii: (a) dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; (b) în cazul în
care utilizăm datele ilegal; (c) în cazul în care aveți nevoie să păstrăm datele, chiar
dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece aveți nevoie pentru a stabili, a exercita
sau a apăra revendicări legale; sau (d) v-ați opus utilizării de către noi a datelor
dvs., dar trebuie să verificăm dacă avem motive legale imperative de a le utiliza.
Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale. Acest lucru vă permite să
ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele personale acolo unde nu există
motive întemeiate să continuăm să le procesăm. De asemenea, aveți dreptul să ne
cereți să ștergem sau să eliminăm datele dvs. personale în cazul în care ați
exercitat cu succes dreptul dvs. de a obiecta asupra procesării (a se vedea mai
jos), dacă am prelucrat informațiile dvs. în mod ilegal sau dacă suntem obligați să
ștergem datele dvs. personale pentru a respecta legislația locală. Vă rugăm să

rețineți că, pentru anumite scopuri, suntem obligați din punct de vedere legal să
păstrăm datele dvs.
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în cazul în care vă bazați
pe un interes legitim (sau pe al unui terț) și există ceva despre situația dvs.
particulară care vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv pe
măsură ce simțiți că are impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale. De
asemenea, aveți dreptul să obiectați în cazul în care prelucram datele dvs.
personale în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că
avem motive legitime convingătoare pentru a procesa informațiile dvs. care
depășesc drepturile și libertățile dumneavoastră.
Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea
datelor dvs. personale. Acest lucru nu afectează legalitatea oricărei prelucrări pe
care am efectuat-o deja pe baza consimțământului dat anterior.

