
Introducere 

GoodMills România SRL, o societate inregistrata in mod corespunzator si care           

functioneaza in conformitate cu legile din Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub            

nr. J25/653/2005, cod de inregistrare fiscala RO 1221611, cu sediul social in cu sediul in               

Pantelimon, Strada Cernica, nr. 119, Judet Ilfov, Romania („Compania”, „Noi” sau „Noua”)            

va respecta confidentialitatea si se angajeaza sa o protejeze prin respectarea prezentei            

Politici de confidentialitate. 

Compania este operatorul de date in ceea ce priveste prelucrarea datelor           

dumneavoastra cu caracter personal, in sensul Legii nr. 677/2001 pentru protectia           

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a             

acestor date. 

Prezenta Politica de confidentialitate descrie informatiile care au caracter         

personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care le furnizati pe              

www.fortzaecutine.ro („Site-ul” nostru) si modul in care aceste informatii pot fi utilizate sau             

divulgate de noi. 

Politica noastra de confidentialitate nu se aplica informatiilor colectate de pe           

orice site tert care poate avea un link catre sau este accesibil de pe Site-ul nostru. 

Va rugam sa cititi cu atentie cele ce urmeaza pentru a intelege politicile si              

practicile noastre cu privire la informatiile dumneavoastra cu caracter personal si modul in             

care le vom trata.  

Informatiile pe care le colectam despre dumneavoastra 

Colectam mai multe tipuri de informatii de la si despre utilizatorii Site-ului            

nostru, inclusiv, de exemplu: 

● informatii pe care le colectam cand navigati pe Site-ul nostru, inclusiv           

adrese IP, cookie-uri si web beacon-uri; 



● nume si prenume, detalii de contact, inregistrari si copii ale          

corespondentei (inclusiv adrese de e-mail), in cazul in care ne          

contactati si accesati online paginile Fortza. 

  

Detalii de utilizare, adrese IP, cookie-uri si alte tehnologii 

● Detalii de utilizare si adrese IP. Putem colecta informatii statistice cu           

privire la echipamentele, actiunile si tiparele de navigare ale         

utilizatorilor Site-ului nostru. Aceste informatii deriva din vizita si         

navigarea dumneavoastra pe Site. Informatiile pot include, de        

exemplu: (a) trafic, date privind jurnale si alte date de comunicare; (b)            

informatii cu privire la resursele pe care le accesati; si (c) informatii cu             

privire la computerul si conexiunea dumneavoastra la internet (de         

exemplu, inclusiv adresa dumneavoastra IP, sistemul de operare si         

tipul de browser), pentru administrarea sistemului; 

● Cookie-uri. Putem obtine informatii referitoare la utilizarea generala a         

internetului de catre dumneavoastra utilizand cookie-uri. Un cookie        

este un mic fisier stocat pe hard drive-ul computerului dumneavoastra.          

Utilizarea cookie-urilor ne ajuta sa ne imbunatatim Site-ul si sa oferim           

un serviciu mai bun si mai personalizat, ceea ce ne permite sa: 

 

● estimam dimensiunea publicului si tiparele de utilizare; 

● stocam informatii referitoare la preferintele dumneavoastra,      

ceea ce ne permite sa ne personalizam Site-ul in conformitate          

cu interesele dumneavoastra individuale; 

● sa va recunoastem atunci cand reveniti pe Site-ul nostru. 

 

Puteti refuza sa acceptati cookie-uri prin activarea setarii corespunzatoare de pe           

browserul dumneavoastra. Daca selectati aceasta setare, este posibil sa nu aveti acces la             

anumite parti ale Site-ului nostru. Daca nu ati ajustat setarea browserului dumneavoastra            

astfel incat sa refuze cookie-urile, sistemul dumneavoastra va continua sa accepte           

cookie-uri atunci cand va directionati browserul catre Site-ul nostru. Va rugam sa va referiti              

in continuare la Politica de utilizare Cookies. 



● Beacon-uri web. Unele pagini ale Site-ului pot contine imagini         

electronice cunoscute drept beacon-uri web (denumite si gif-uri cu un          

singur pixel). Beacon-urile web permit Companiei sa colecteze anumite         

informatii in legatura cu utilizatorii Site-ului, inclusiv, de exemplu,         

numarul de utilizatori care acceseaza fiecare pagina web, date privind          

traficul, date privind jurnale si alte date de comunicare, informatii in           

legatura cu accesul la resurse si informatii referitoare la computerul si           

conexiunea la internet a utilizatorului (inclusiv adrese IP, sisteme de          

operare si tipul de browser). Beacon-urile web nu sunt utilizate pentru           

a va accesa informatiile cu caracter personal de pe Site, ci sunt            

utilizate doar pentru a compila statistici agregate privind utilizarea         

Site-ului si pentru a verifica integritatea sistemului si a serverului. 

 

Utilizarea informatiilor 

Utilizam informatiile pe care le colectam despre dumneavoastra sau pe care ni le             

furnizati dumneavoastra, inclusiv informatii care au caracter personal, in urmatoarele          

scopuri: 

● pentru a ne prezenta Site-ul si continutul acestuia intr-un mod adecvat           

si eficient pentru dumneavoastra si computerul dumneavoastra; 

● pentru a va furniza informatiile pe care ni le solicitati; 

● pentru a va informa despre noile noastre servicii si produse, sau           

despre modificarile aduse acestora, inclusiv direct marketing; 

● compilarea de statistici privind utilizatorii; 

● securitatea si imbunatatirea Site-ului nostru. 

 

Divulgarea informatiilor dumneavoastra 

Putem divulga informatiile cu caracter personal pe care le obtinem prin           

intermediul acestui Site catre terti pentru: 

● a respecta o hotarare judecatoreasca sau alta obligatie juridica; 



● a executa sau a aplica Conditiile noastre de utilizare si alte acorduri; 

● a proteja drepturile si bunurile Companiei si a afiliatilor acesteia.          

Aceasta include schimbul de informatii in scopul protejarii impotriva         

fraudei si al reducerii riscului de credit. 

 

Din pacate, transmiterea de informatii prin intermediul internetului nu este          

niciodata 100% sigura. Cu toate ca facem tot posibilul pentru a va proteja informatiile cu               

caracter personal, nu putem garanta securitatea informatiilor dumneavoastra cu caracter          

personal transmise catre Site-ul nostru. Orice transmitere de informatii cu caracter personal            

implica asumarea din partea dumneavoastra. 

Drepturile de care beneficiati in legatura cu procesarea datelor dumneavoastra          

cu caracter personal sunt urmatoarele: 

● posibilitatea sa obtineti de la Companie, la cerere si in mod gratuit,            

confirmarea ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt        

procesate de catre noi, precum si detalii in legatura cu aceasta           

procesare. Cererea poate fi depusa fara niciun cost doar o data pe an; 

● dreptul de a rectifica, actualiza, bloca sau de a transforma in date            

anonime datele a caror prelucrare nu este conforma legii, in special           

datele incomplete sau inexacte; 

● dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si            

legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, la prelucrarea        

datelor dumneavoastra cu caracter personal; 

● dreptul de a va opune in mod gratuit si fara nicio justificare la             

procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru       

marketing direct, in numele operatorilor de date sau in numele unui           

tert sau sa dezvaluim datele dumneavoastra in acest scop; 

● dreptul de a contesta deciziile luate exclusiv pe baza unor prelucrari de            

date efectuate prin mijloace automatizate si care produc consecinte         

juridice in ceea ce va priveste. 

 



Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti depune o cerere, semnata si datata la              

urmatoarea adresa de email: office@brightagency.ro  

Durata stocarii 

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada de           

timp necesara pentru scopurile indicate in sectiunea „Utilizarea informatiilor”, dar nu mai            

mult de 5 ani. Dupa ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmeaza a fi (i)                   

distruse, (ii) transferate catre un alt operator de date cu caracter personal, sub conditia ca               

datele cu caracter personal sa fie prelucrate in limite si scopuri similare cu cele agreate               

initial sau (iii) transformate in date anonime si pastrate exclusiv pentru scopuri statistice, de              

cercetare istorica sau stiintifica. 

Modificari aduse Politicii noastre de confidentialitate 

Politica noastra este sa postam orice modificari pe care le aducem Politicii            

noastre de confidentialitate pe aceasta pagina. Data ultimei revizuiri a Politicii noastre de             

confidentialitate este mentionata in partea de sus a paginii. In masura in care vom aduce               

modificari semnificative acestei Politici de confidentialitate, in special cu privire la           

prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, va vom solicita sa reinnoiti acordul            

cu privire la prezentele Conditii de utilizare inainte ca aceste modificari sa se aplice efectiv. 

Sesizari cu privire la Confidentialitate 

In masura in care aveti orice ingrijorare cu privire la confidentialitatea datelor            

dumneavoastra cu caracter personal pe care le procesam, sau doriti sa efectuati o             

reclamatie legata de confidentialitate, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa             

office@brightagency.ro. Va vom contacta pentru a confirma primirea emailului         

dumneavoastra. Dupa primirea emailului dumneavoastra, vom investiga ingrijorarea sau         

reclamatia transmisa si vom depune toate eforturile sa va furnizam raspunsul nostru intr-o             

durata de timp rezonabila. 

 



Date de contact 

Pentru a transmite intrebari sau comentarii legate de Politica noastra de           

confidentialitate si practicile noastre de confidentialitate, va rugam sa ne contactati folosind            

datele de contact de pe site sau la office@brightagency.ro  

 


