
 

Protecția datelor cu caracter personal 

Politica de confidențialitate 

 

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru Sport Link. Mai jos este politica noastră de 

confidențialitate, care încorporează și clarifică  principiile de protecție a datelor dvs. 

Va rugam sa citiți Termenii si condițiile de utilizare a produselor si serviciilor noastre 

 

Informații generale 

Protecția vieții private atunci când prelucrăm datele dvs. personale este o preocupare importantă 

pentru noi. Când vizitați site-ul nostru web, serverele noastre web stochează automat IP-ul 

furnizorului dvs. de servicii de internet, site-ul web de la care ne vizitați, paginile pe care le vizitați 

când vă aflați pe site-ul nostru web, precum și data și durata vizitei. Aceste informații sunt esențiale 

pentru transmiterea tehnică a paginilor web și pentru operarea securizată a serverului. Nu se 

efectuează nicio evaluare personalizată a acestor date. 

Dacă ne trimiteți date prin intermediul formularului de contact, aceste date sunt stocate pe serverele 

noastre ca parte a procesului de backup al datelor. Datele dvs. vor fi utilizate de noi numai pentru 

a procesa solicitarea dvs. Datele dvs. vor fi, de asemenea, tratate în cea mai strictă încredere. Nu 

există divulgări către terți. 

Rețineți că această politică de confidențialitate nu se aplică nici unei pagini a noastre din social 

media, cum ar fi Facebook, Instagram sau LinkedIn, care au politici de confidențialitate separate. 

Firma noastră administrează toate datele cu caracter personal primite pe parcursul utilizării 

paginilor web în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor 

cu caracter personal si Legea nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si 

protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice. 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate 

Datele personale sunt date despre persoana dvs. Aceasta include numele și adresa de e-mail. Nu 

trebuie să dezvăluiți date personale pentru a putea vizita site-ul nostru de internet. În unele cazuri, 

avem nevoie de numele și adresa dvs., precum și de informații suplimentare pentru a vă putea oferi 

serviciul solicitat ca de exemplu informații necesare facturării. 



Același lucru se aplică dacă vă furnizăm materiale de informare la cerere sau dacă vă răspundem 

la întrebări. În aceste cazuri, vă vom arăta întotdeauna acest lucru. În plus, stocăm doar datele pe 

care ni le-ați trimis automat sau voluntar. 

Dacă utilizați unul dintre serviciile noastre, în general colectăm doar datele necesare pentru a vă 

putea oferi serviciul nostru. Este posibil să vă solicităm informații suplimentare, deși acestea sunt 

doar voluntare. Ori de câte ori procesăm date cu caracter personal, o facem pentru a vă putea oferi 

serviciul nostru sau pentru a ne urmări obiectivele comerciale. 

Scopurile prelucrării 

Când vizitați paginile noastre de internet, stocăm anumite informații din motive administrative și 

tehnice. Acestea sunt: tipul și versiunea browser ului utilizat, data și ora accesului, precum și adresa 

IP. 

Aceste date sunt anonimizate și utilizate numai în scopuri statistice sau pentru a îmbunătăți 

serviciile noastre de internet și online. 

Aceste date anonimizate sunt apoi stocate pe sisteme sigure - separat de datele cu caracter personal 

- și nu pot fi asortate cu nicio persoană anume. Aceasta înseamnă că datele dvs. personale sunt 

protejate în orice moment. 

Temeiul prelucrării 

Temeiurile noastre legale pentru prelucrarea informațiilor despre dvs. în temeiul legislației UE 

privind protecția datelor, și anume că utilizarea informațiilor dvs. de către noi se bazează pe faptul 

că: 

1. Utilizarea este necesară pentru a ne îndeplini angajamentele față de dvs. în conformitate cu 

condițiile de servicii aplicabile sau alte acorduri cu dvs. sau este necesară administrarea contului 

dvs. - de exemplu, pentru a permite accesul la site-ul nostru web de pe dispozitivul dvs.; sau 

2. Utilizarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale; sau 

3.  Utilizarea este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau ale altei persoane; sau 

4.  Avem un interes legitim în utilizarea informațiilor dvs. - de exemplu, pentru a furniza și 

actualiza Serviciile noastre; pentru a ne îmbunătăți Serviciile, astfel încât să vă putem oferi o 

experiență de utilizator și mai bună; pentru a ne proteja Serviciile; să comunicam cu dvs; pentru a 

măsura, măsura și îmbunătăți eficiența publicității noastre; pentru a monitoriza și preveni orice 

problemă cu serviciile noastre; și pentru a vă personaliza experiența; sau 

 



5. Ne-ați dat consimțământul - de exemplu înainte de a plasa anumite cookie-uri pe dispozitivul 

dvs. și de a le accesa și analiza ulterior, așa cum este descris în Politica noastră privind cookie-

urile di Termenii si condițiile de utilizare a site-ului nostru. 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal 

În general, informațiile despre dvs. se păstrează doar cat sunt necesare pentru scopurile pentru care 

le colectăm și le folosim - descrise în secțiunea de mai sus despre Cum și de ce folosim informațiile 

- și nu suntem obligați din punct de vedere legal să le păstrăm. 

Ca un exemplu, datele necesare facturării vor fi păstrate un termen solicitat de legislația in vigoare. 

Transmiterea/dezvăluirea datelor cu caracter personal 

Împărtășim informații despre dvs. în circumstanțe limitate și cu garanții adecvate privind 

confidențialitatea dvs. Acestea sunt descrise mai jos: 

- Instituțiilor publice si autorităților in cazul in care acestea le solicita in conformitate  cu 

normele legale sau reglementările aplicabile; 

- Comunicări in domeniul legal; 

- Unor furnizori terți care au nevoie de informații pentru a ne oferi serviciile lor sau pentru 

a vă oferi serviciile lor dvs. Solicităm acestor furnizori terți să fie de acord cu 

angajamentele de confidențialitate pentru a le partaja informații despre dvs. 

Drepturile dumneavoastră 

Dacă vă aflați într-o țară care intră sub incidența GDPR, legile privind protecția datelor vă oferă 

anumite drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal si anume: 

- Sa solicitați acces la datele dvs. personale; 

- Sa solicitați corectarea sau ștergerea datelor dvs. personale; 

- Sa obțineți utilizarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal; 

- Sa solicitați limitarea utilizării și prelucrării datelor dvs. personale; și 

- Sa solicitați portabilitatea datelor dvs. personale. 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritatea de supraveghere. 

Cum protejam datele cu caracter personal 

Deși niciun serviciu online nu este 100% sigur, lucrăm foarte mult pentru a proteja informațiile 

despre dvs. împotriva accesului, utilizării, modificării sau distrugerii neautorizate și luăm măsuri 

rezonabile pentru a face acest lucru. Ne monitorizăm Serviciile pentru eventuale vulnerabilități și 

atacuri. 



Nu ne asumam răspunderea pentru pierderea de informații cauzate de erori ale soft-ului cu care 

este conceput si găzduit site-ul si nu răspundem nici pentru erorile in securitatea serverului care 

găzduiește site-ul. 

Actualizarea politicii noastre 

Deși este posibil ca majoritatea modificărilor să fie minore, Sport Link își poate modifica din când 

în când Politica de confidențialitate. Sport Link își încurajează vizitatorii să verifice frecvent 

această pagină pentru orice modificare a politicii sale de confidențialitate. Dacă facem modificări, 

vă vom notifica in jurnalului de modificări de la finalul paginii și, în unele cazuri, putem oferi o 

notificare suplimentară (in pagina de News). Utilizarea ulterioară a Serviciilor după o modificare 

a Politicii noastre de confidențialitate va face obiectul politicii actualizate. 

Contact 

Pentru orice întrebări legate de politica noastră de confidențialitate va rugam sa contactați 

operatorul de date: S.C. SPORT LINK  S.R.L., J08/2470/2019, CUI RO41427727, Ghimbav, str. 

Zambilei 67 si punct de lucru in Brașov, str. De Mijloc nr. 31, email: contact@sportlink.ro, telefon: 

0721244552. 

 

Pentru mai multe informații accesați: https://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_ 

679_2016 
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