Declaraţie de confidenţialitate
Confidenţialitatea datelor personale ale clienţilor şi utlilizatorilor noştri este importantă pentru
compania Russmedia Newspaper S.R.L.. Vă rugăm să consultaţi această Declaraţie de
confidenţialitate, care explică politica şi practicile noastre în procesul de colectare şi
prelucrare a informaţiilor personale, în mediul online şi drepturile de opţiune de care dispuneţi
în legătură cu modul de utilizare a datelor dumneavoastră.
Ce date colectăm
Această Declaraţie de confidenţialitate se aplică tuturor datelor cu caracter personal colectate
de noi sau transmise nouă (sau unor terţi colaboratori, atent selecţionaţi, ce acţionează pe
seama noastră). Sunt "date cu caracter personal" orice informaţii referitoare la o persoană
fizică identificată sau identificabilă.
Colectăm date cu caracter personal, exemplificativ dar nu limitativ, când:
·
·

Utilizaţi site-urile noastre web;
Solicitaţi oferte de preţ, servicii, asistenţă, efectuarea unor descărcări, aplicaţii de
probă, informaţii;

·

vă înregistraţi pentru produse online;

·

solicitaţi suport pentru un produs;

·

vă creaţi un cont de utilizator (nume de utilizator şi parolă pentru autentificare);

·

solicitaţi informaţii sau materiale (de ex. newsletter);

·

participaţi la sondaje şi evaluări;

·

participaţi la promoţii, concursuri;

·

vă înscrieţi pentru a obţine un loc de muncă, trimiteţi un CV sau creaţi un profil de
candidat;

·

ne contactati.

Tipurile de date cu caracter personal colectate pot include exemplificativ, dar nu limitativ:
·
·

numele şi prenumele dumneavoastră;
adresa dumneavoastră completa de domiciliu sau reşedinţa, adresa de facturare sau
altă adresă;

·

adresa dumneavoastră de e-mail şi/sau adresa de IP;

·

numărul dumneavoastră de telefon;

·

orice alte date sau elemente de identificare care permit companiei Russmedia
Newspaper să vă contacteze online sau personal;

·

informaţii privind numărul cardului de credit şi informaţii pentru facturare, pentru
cazul în care efectuaţi o achiziţie.

·

informaţii precum parcursul educaţional, experienţa în muncă şi interesele
profesionale pentru persoanele care candidează la un loc de muncă iar informaţiile de
acest tip pot fi înregistrate şi prelucrate în diferite ţări.

·

informaţii demografice, de exemplu, informaţii referitoare la compania, vârsta, sexul,
interesele şi preferinţele dvs., în situaţia colectării unor informaţii demografice.
Formularele pe care veţi alege să le completaţi vor indica dacă informaţiile solicitate
sunt obligatorii sau voluntare.

·

orice altă informaţie pe care ne-o furnizaţi când utilizaţi site-ul nostru sau când
comunicaţi cu noi.

Cum folosim datele dumneavoastră
Putem utiliza datele cu caracter personal, pe care le colectăm, pentru operarea site-urilor
noastre web, pentru a răspunde cererilor dumneavoastră de informaţii, a vă oferi serviciile şi
asistenţa solicitate sau pentru a efectua tranzacţiile pe care le solicitaţi, a vă comunica, de
exemplu, informaţii privind siguranţa produselor, starea tranzacţiei dvs., inclusiv confirmarea
comenzilor, pentru a vă furniza materiale promoţionale, pentru a vă da posibilitatea să
participaţi la concursuri şi sondaje, pentru a furniza service şi suport. Aceste utilizări pot
include oferirea către dumneavoastră a unor servicii de client mai eficiente; facilitarea
utilizării site-urilor sau serviciilor prin eliminarea necesităţii ca dumneavoastră să introduceţi
în mod repetat aceleaşi informaţii; realizarea de cercetări şi analize în scopul îmbunătăţirii
produselor, serviciilor şi soluţiilor noastre; şi afişarea de conţinut şi material publicitar
personalizate în concordanţă cu interesele şi preferinţele dumneavoastră în conformitate cu
legislaţia aplicabilă.
Folosim în acelaşi timp datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a comunica cu
dumneavoastră. Vă putem trimite anumite informaţii de service ce trebuie în mod obligatoriu
să vă fie aduse la cunoştinţă, precum scrisori de întâmpinare, informaţii privind aspecte
tehnice de service şi anunţuri de suport. Vă putem contacta de asemenea pentru a vă informa
în legătură cu produsele şi serviciile disponibile de la noi sau afiliaţii noştri, inclusiv pentru a
preveni frauda şi alte activităţi interzise sau ilegale;

Dacă aţi optat pentru primirea de materiale promoţionale de la noi, putem de asemenea să
folosim (dar fără a divulga) datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a promova şi a
comercializa şi alte produse, servicii şi oferte speciale ale noastre şi/ sau ale afiliaţilor noştri
care v-ar putea interesa.
Vă puteţi retrage consimţământul în orice moment, în limitele legale sau contractuale şi în
temeiul unei notificări supuse unui termen rezonabil. Dacă doriţi să vă retrageţi
consimţământul, vă rugăm să ne contactaţi la una din adresele aferente:
info@jurnalbihorean.ro, info@jurnalaradean.ro, info@biharinaplo.ro.
Cookie-uri
Un modul cookie reprezintă un fisier de dimensiuni mici preluat din mediul online care,
adesea, include şi un identificator unic, care este transmis browser-ului computerului sau
telefonului dumneavoastră mobil de la computerul unui site web şi care este stocat în
dispozitivul dumneavoastră.
Fiecare site web poate transmite propriul cookie către browser-ul pe care îl folosiţi, dacă
setările browser-ului dumneavoastră permit acest lucru, dar (pentru a vă proteja
confidenţialitatea) browser-ul dumneavoastră permite unui site web să acceseze numai
cookie-urile pe care acel site le-a transmis, nu şi pe cele transmise de către alte site-uri.
Cookie-urile înregistrează informaţii cu privire la preferinţele dumneavoastră online şi ne
permit să modelăm site-urile web în funcţie de interesele dumneavoastră.
Site-urile noastre folosesc cookie-uri. Dacă optaţi pentru dezactivarea cookie-urilor în
browser-ul dumneavoastră, există riscul de a nu mai putea finaliza anumite activităţi pe siteurile noastre. Folosim mai multe terţe părţi pentru a monitoriza traficul web, statistici,
publicitatea pe baza vizitărilor dumneavoastră "click-through", precum şi alte activităţi pe
site-urile noastre. În cazurile autorizate de noi, aceste terţe părţi pot folosi cookie-uri, fişierele
noastre de acces, semnalizatoare web şi alte tehnologii de monitorizare pentru a evalua
utilizarea site-urilor noastre web.
De asemenea, includem semnalizatoare web în e-mailurile de buletine informative newsletter
în format HTML, pentru a număra câte dintre aceste buletine (sau anumite articole, link-uri,
etc.) sunt accesate.
Variantele actuale ale browser-elor web oferă utilizatorilor mijloace de control sporit privind
amplasarea şi durata atât a cookie-urilor directe, cât şi a celor ale terţelor părţi. Căutaţi
"cookies" în meniul browser-ului dumneavoastră la secţiunea Help / Ajutor pentru mai multe
informaţii în legătură cu soluţiile aflate la dispoziţia dumneavoastră pentru gestionarea
cookie-urilor.
Dezvăluirea informaţiilor personale
Păstrăm confidenţiale datele dumneavoastră cu caracter personal. Noi nu vom vinde, distribui
sau da spre folosinţă datele dumneavoastra personale către terţi decat dacă avem permisiunea

dumneavoastră expresă sau dacă suntem obligaţi prin lege să procedăm în acest sens. Putem
folosi datele dvs. personale pentru a vă trimite materiale promotionale ale terţilor despre care
noi credem ca va pot interesa şi numai daca ne comunicaţi că doriţi să se întample acest lucru.
Putem accesa şi / sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care o
asemenea acţiune este necesară pentru: (a) conformare cu legislaţia şi solicitările adresate
nouă de către instanţele de judecată; (b) conformare cu solicitări de informare din partea
atorităţilor în drept; (c) protejarea şi apărarea drepturilor sau proprietăţii noastre, în caz de
nerespectare a termenilor şi condiţiilor noastre de utilizare sau daca se incalca drepturile
legale de folosire a serviciilor noastre (inclusiv executarea contractelor); sau (d) a acţiona în
situaţii de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor noştri sau a publicului.
Cum puteţi menţine acurateţea datelor dumneavoastră cu caracter personal
Ne străduim să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal înregistrate în mod corect.
Am implementat tehnologii, procese de administrare şi politici pentru a facilita păstrarea
acurateţei datelor. Oferim persoanelor un nivel de acces rezonabil pentru a revizui şi corecta
datele acestora cu caracter personal. Vom depune eforturi rezonabile pentru a face corecturile
necesare. Pentru a vă proteja confidenţialitatea şi securitatea, vom lua de asemenea măsuri
rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de acordarea accesului la sau de modificarea
datelor pe care le păstrăm.
Securizarea informaţiilor personale.
Tratăm cu seriozitate încrederea pe care ne-o acordaţi. Pentru a vă proteja împotriva accesului
neautorizat, a întrebuinţării incorecte, a dezvăluirii sau modificării datelor dumneavoastră cu
caracter personal, utilizăm măsuri fizice, tehnice şi administrative adecvate. Sistemul de
securitate fizică este proiectat astfel încât să prevină accesul neautorizat la echipamentele
bazelor de date sau la copiile fizice ale documentelor. Măsurile de securitate electronică,
precum firewall, restricţii de acces şi sisteme de criptare asigură protecţia împotriva hackingului sau a altor tipuri de acces neautorizat.
S-ar mai putea stipula, daca apreciati necesar:
·

utilizarea criptării în momentul colectării sau al transferului de informaţii sensibile,
cum ar fi detaliile unui card de credit;

·

asigurarea garanţiilor de securitate corespunzătoare, din partea noastră şi a partenerilor
noştri de afaceri, pentru păstrarea în siguranţă a informaţiile personale; şi

·

acolo unde este impus de lege, distrugerea informaţiilor personale sau a posibilităţii de
identificare.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru
îndeplinirea scopului (-urilor) pentru care au fost colectate şi pentru conformarea cu legislaţia
aplicabilă, iar consimţământul dumneavoastră pentru acest(-e) scop(-uri) ramâne valabil şi
după încheierea relaţiei noastre cu dumneavoastră.
Aplicare

Vom analiza în mod regulat conformarea noastră cu prezenta Declaraţie de confidenţialitate.
Vă rugăm nu ezitaţi să ne adresaţi orice întrebare sau clarificari în legătură cu această
declaraţie sau in legatura cu modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter
personal contactându-ne la link-ul sau adresa indicate mai jos. Când primim în scris întrebări
sau cereri de explicitare politica noastră este aceea de a contacta utilizatorii individuali pentru
a rezolva orice doleanta a acestora. Vom investiga şi vom încerca să rezolvăm solicitările cu
privire la utilizarea şi dezvăluirea datelor cu caracter personal în concordanţă cu principiile
prevăzute în această declaraţie.
info@jurnalbihorean.ro, info@jurnalaradean.ro, info@biharinaplo.ro.

Confidenţialitatea datelor copiilor
Pentru compania Russmedia Newspaper S.R.L. este foarte importantă respectarea
confidenţialităţii copiilor. Noi nu colectăm cu bună ştiinţă informaţii personale de la copii prin
intermediul site-urilor noastre. Dacă sunteţi minor conform legii din ţara dvs., vă rugăm să nu
trimiteţi nicio informaţie personală prin intermediul site-urilor noastre web fără acordul
expres şi participarea unui părinte sau tutore. Încurajăm părinţii şi persoanele responsabile să
aibă un rol activ în ceea ce priveşte activităţile şi preferinţele online ale copiilor acestora.

Legături către alte site-uri
Anumite pagini din site-urile noastre pot conţine legături către site-uri web ale unor terţe părţi.
Nu susţinem şi nu avem niciun control asupra practicilor de confidenţialitate sau conţinutului
acestor site-uri web. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie politicile de confidenţialitate ale
fiecărui site pe care îl vizitaţi.
Cum ne puteţi contacta pentru a accesa, revizui sau corecta datele dumneavoastră cu caracter
personal

Vă asigurăm că depunem eforturi rezonabile pentru a păstra complete, actualizate şi corecte
fişierele dumneavoastră. Dacă doriţi să accesaţi, actualizaţi sau corectaţi datele
dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi:
prin e-mailul
info@jurnalbihorean.ro, info@jurnalaradean.ro, info@biharinaplo.ro
sau să ne scrieţi la următoarea adresă poştală:
Oradea, D-dul Dacia 34., Bl. U55, parter, încăperea 1, jud. Bihor.
Tel.: 0259/410115.
Atunci când ne contactaţi /ne scrieţi, vă rugăm să ne comunicaţi numele dumneavoastră,
adresa de domiciliu / reşedinţă, orice adresă de e-mail pe care aţi furnizat-o pe site-ul (-urile)
nostru (noastre) şi o descriere a circumstanţelor în care aţi furnizat datele personale (de
exemplu pentru primirea unui buletin informativ, etc.). Vom face eforturi rezonabile de a
încorpora în cel mai scurt timp posibil modificările în datele cu caracter personal pe care le
deţinem. Pentru a vă proteja confidenţialitatea şi securitatea, vom lua de asemenea măsuri
rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de acordarea accesului sau de corectare a
datelelor pe care le deţinem.
Consimţământ şi acord
Prin utilizarea acestui site web, vă exprimaţi acordul faţă de termenii şi condiţiile prezentei
Declaraţii de confidenţialitate. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm
să nu dezvăluiţi nici o informaţie, cu caracter personal, a acestui site.
Modificări ale prezentei Declaraţii
Periodic, vom actualiza prezenta Declaraţie de confidenţialitate. In măsura în care vom face
schimbări în conţinutul acestei Declaraţii de confidenţialitate sau dacă vom aduce vreo
modificare semnificativă în modul în care utilizăm informaţiile dvs. personale, vom revizui
această Declaraţie de confidenţialitate astfel încât să reflecte modificările respective, inclusiv
cu revizuirea datei de intrare în vigoare a Declaraţiei de confidenţialitate. Avem rugămintea
de a consulta, ori de cîte ori aveţi posibilitatea, această Declaraţie de confidenţialitate, pentru
a vă informa în legătură cu modul în care vă utilizăm şi vă protejăm informaţiile personale.
Dacă vom aduce modificări semnificative Declaraţiei, putem de asemenea să publicăm o
notificare pe pagina noastră de start. Orice modificări se vor aplica numai de la data reviziei.
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