Status iulie 2014
Protecţia datelor – programul de loialitate extra
Securitatea şi protecţia datelor
Ne bucurăm pentru interesul arătat şi participarea la programul de loialitate extra.
1. Bosch vă respectă sfera personală
Protejarea sferei personale în timpul procesării datelor dumneavoastră de
beneficiar/utilizator, precum şi garantarea protecţiei tuturor informaţiilor de afaceri ale
dumneavoastră, reprezintă o prioritate pentru noi, pe care o luăm în considerare în relaţia
noastră de colaborare. Vă procesăm datele de utilizator colectate atunci când accesaţi
paginile noastre de internet păstrând confidenţialitatea şi respectând cerinţele legale.
Protecţia datelor şi securitatea informaţiei sunt o parte integrantă a politicii companiei
noastre.
2. Colectarea şi procesarea datelor de beneficiar/utilizator şi de firmă
Datele de utilizator ale beneficiarului precum de exemplu numele şi prenumele proprietarului
sau administratorului sunt salvate după ce sunt introduse de dumneavoastră în formularul de
înregistrare cu scopul de a participa la programul extra. Adiţional, vor fi salvate şi folosite
următoarele date cu privire la firma participantă la program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numele firmei
Tipul afacerii desfăşurate de firmă
Adresa firmei
Numărul de angajaţi
Codul de identificare fiscală
Adresa de e-mail de afaceri
Numărul de telefon fix şi mobil de afaceri
Numărul de client la distribuitor
Datele cu privire la achiziţiile de la distribuitorii pe care i-aţi selectat pentru produsele
Bosch ce participă la programul extra, astfel încât să vă primiţi automat punctele.

3. Utilizarea datelor de utilizator ale beneficiarului şi de firmă
Bosch utilizează datele pentru:
•
•
•
•
•
•
•

administrarea şi funcţionarea programului extra ca de exemplu alocarea de puncte în
conturile participanţilor
în scopuri statistice interne
acţiuni de marketing
informări importante precum modificarea Termenilor şi condiţiilor, anunţarea apropierii
datei de expirare a punctelor
expedierea de newslettere de care vă puteţi oricând dezabona
administrarea tehnică a paginilor de internet
sondaje despre produse, marketing numai atât cât este necesar în fiecare caz.

Fără acordul dumneavoastră nu dăm mai departe datele dumneavoastră de utilizator către
terţi externi care sunt implicaţi în programul extra (ex. prin Termeni şi condiţii).
Pentru funcţionarea programului extra vor fi informaţi cu privire la participarea
dumneavoastră distribuitorii aleşi de dumneavoastră în cadrul programului.

4. Utilizarea de Cookies
Cookies sunt fişiere mici tip text care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră atunci când
vizitaţi site-ul nostru.
Pentru programul extra sunt folosite Session Cookies. Un Session Cookie conţine un ID
anonim pentru a putea identifica un utilizator într-o aplicaţie web. Session Cookies sunt
şterse în momentul în care browser-ul este închis pentru că atunci "actuala sesiune"
(Session) este încheiată. Folosind setările browser-ului dumneavoastră puteţi respinge
acceptarea de cookies. Vă rugăm să reţineţi că prin dezactivarea cookie-urilor este posibil ca
unele funcţii ale paginii de internet să nu mai fie accesibile.
De asemenea, dacă doriţi, puteţi să ştergeţi cookies oricând doriţi. Pentru ştergerea de
cookies vă rugăm informaţi-vă utilizând funcţia "Ajutor" a browser-ului dumneavoastă.
5. Utilizarea linkurilor externe
Site-ul nostru poate conţine linkuri către paginile altor firme terţe, cărora nu li se aplică
această politică de protecţie a datelor. După ce daţi click pe aceste linkuri nu mai avem nici o
influenţă în ceea ce priveşte colectarea, salvarea, prelucrarea datelor de utilizator de către
terţ (precum de exemplu adresa IP sau URL-ul pe care se află link-ul) pentru ca nu mai este
sub controlul nostru. Pentru prelucrarea acestor date de utilizator de către terţ, Bosch nu îşi
asumă nici o răspundere.
6. Siguranţa
Bosch ia măsuri de siguranţă pentru a proteja datele pe care le gestionăm împotriva
manipulării, pierderii, accesului neautorizat sau divulgării. Măsurile noastre de securitate sunt
îmbunătăţite continuu în strânsă legătură cu cele mai noi inovaţii tehnologice.
7. Revocarea şi corectarea datelor
Puteţi oricând sa revocaţi acordul dumneavoastră cu privire la colectarea, prelucrarea şi
folosirea datelor dumneavoastră de utilizator în viitor.
Ştergerea datelor dumneavoastră de utilizator are loc atunci când revocaţi acordul la
salvarea datelor, când cunoaşterea datelor pentru scopul în care erau salvate nu mai este
necesară sau când salvarea nu este permisă din considerente legale.
Datele necesare pentru desfăşurarea programului sau pentru executarea drepturilor noastre
precum şi datele care trebuie păstrate din considerente legale nu vor fi atinse de aceasta.
Dacă, în ciuda eforturilor noastre de a păstra informaţii corecte şi actualizate, au fost stocate
date eronate, vom corecta aceste informaţii la cererea dumneavoastră. Pentru aceasta vă
rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail info@extra-premii.ro sau la numărul de telefon
021 405 75 00.
8. Modificarea protecţiei datelor
Ne rezervăm dreptul de a modifica securitatea şi protecţia datelor dacă dezvoltarea
tehnologiei o cere. În aceste cazuri vom actualiza detaliile cu privire la protecţia datelor. De
aceea vă rugăm să fiţi atenţi de fiecare data la noua versiune a Protecţiei datelor.
9. Contact
Pentru sugestii şi reclamaţii referitoare la procesarea datelor dumneavoastră de utilizator, vă
rugăm să contactaţi responsabilul nostru pentru protecţia datelor.
Robert Bosch SRL
Responsabil pentru protecţia datelor
Răzvan Bîrlă
Str. Horia Macelariu 30-34
013937 Bucureşti
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