Termeni și condiţii
Politica de confidenţialitate a datelor
Cine suntem
Confidenţialitatea datelor tale cu caracter personal este importantă pentru noi. Acest
angajament de respectare a confidenţialitatii îţi explică ce date cu caracter personal colectează
EURO PARTS DISTRIBUTION S.R.L.de la tine, prin intermediul interacţiunilor noaste şi modul în
care utilizăm datele respective.
Datele noastre de identificare sunt următoarele: Denumirea companiei: EURO PARTS
DISTRIBUTION S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social situat in Mun. București, Str. Sld.
Erou Ionescu Gheorghe nr. 13, Bl. 136, Ap. 72, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului de
pe langa Tribunalul București sub nr. J40/14300/2011, cod unic de inregistrare (CUI): 29405223,
cod de inregistrare fiscala (CIF): RO29405223, cod IBAN: RO84 RZBR 0000 0600 1417 7662,
deschis la Raiffeisen Bank suc. Barbu Vacarescu, Operator de date cu caracter personal nr.
29789, legal reprezentată de Dl. Administrator Șuțu Ionuț-Cătălin, cetățean român, domiciliat în
municipiul București, Str.Dumbrava Nouă nr.1, bl.M41, sc.2, et.4, ap.81, sectorul 5, cod numeric
personal 1820318410038.
Ce sunt datele cu caracter personal?
Prin „date personale” se denumesc informaţiile unice individuale privind o persoană fizică
identificata sau identificabila („persoana vizata”), referitoare la nume, adresa, Cod Numeric
Personal, IP sau numar de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale. De fiecare data cand solicitam datele tale personale o sa iti explicam scopul
pentru care ne sunt necesare, unde pastram datele tale si cine are acces la acestea. Bineinteles,
te informam ca oricand doresti, iti punem la dispozitie informatiile pe care le detinem despre
tine si bineinteles ca le vom sterge daca ne soliciti acest lucru.
Ce date personale colectam si de ce le colectam
Colectam date cu caracter personal pentru a putea raspunde cu succes solicitarilor tale.
Furnizezi unele din aceste date direct, atunci cand te inscrii in concurs prin intermediul
formularului de contact sau, indirect, date de identificare prin adresa ta IP. Noi nu folosim
adresa ta IP pentru a te identifica, dar te informam ca aceasta este stocata in momentul in care
accesezi site-ul nostru – in principal din motive de securitate. Ai dreptul de a solicita stergerea
IP-ului!
In functie de interactiunile pe care le ai cu site-ul nostru, datele cu caracter personal pe care le
colectam sunt urmatoarele:
· Nume si prenume – pentru identificare;
· Adresa de email – pentru comunicare;
· Numar de telefon – pentru comunicare;
· Oras – pentru premiu.
Datele cu caracter personal solicitate in momentul transmiterii mesajului sunt folosite DOAR

pentru a putea lua legatura cu tine si a raspunde cererii tale. Ulterior vor fi solicitate si date
prevazute de codul fiscal pentru facturarea produselor comandate/castigate daca este cazul.
Date transmise involuntar, atunci cand interactionezi cu websitul nostru:
Adresa IP– Atunci cand vizitezi situl nostru, adresa IP este inregistrata. Insa noi NU folosim
adresa ta de IP pentru a te identifica sau pentru a fi folosita in alte scopuri. Sistemul de operare,
browserul, activitatea de navigare si alte informatii despre modul in care ai interactionat cu siteul. Putem colecta aceste informatii prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.
Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date?
Datele pe care ni le oferi voluntar (nume, prenume, telefon, adresa de email) – temeiul legal
este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract
(art. 6 alin. (1) lit. bsi c din Regulamentul (UE) 679/2016). Folosim datele pentru a-ti emite
factura fiscala, daca este cazul.
In privinta datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii
similare, temeiul pentru prelucrare este consimtamantul. Odata cu accesarea site-ului, si
selectarea optiunii DA/De acorditi dai in mod valabil consimtamantul asupra prelucrarii.
Care este scopul colectarii datelor si cum folosim informatiile tale personale
Poti opta in legatura cu datele pe care le colectam. Atunci cand ti se solicita sa furnizezi date cu
caracter personal, ai dreptul sa refuzi. Daca alegi sa nu furnizezi date care sunt necesare pentru
a furniza premiul sau pentru a comunica cu noi, exista posibilitatea sa nu poti obtine informatiile
pe care le doresti(de exemplu prin transmiterea informatiilor poti sa te inscrii in Campania
“Descopera pilotul din tin”). Nu esti obligat sa ne oferi niciuna din informatiile de mai sus, insa
daca nu faci asta, s-ar putea sa nu ai posibilitatea de a te bucura de deplina experienta de
navigare pe site-ul nostru.
Perioada de retentie a datelor.
Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor, dar numai
pana la momentul in care hotarasti sa iti dezactivezi contul de utilizator. In cazul in care ti-am
emis o factura, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii.
Cu cine partajam datele cu caracter personal?
Nu vom dezvalui informatiile tale catre terte parti, pentru a fi utilizate in propriile scopuri de
marketing sau comerciale ale acestora, fara consimtamantul tau.
Totusi, este posibil sa dezvaluim informatiile tale catre urmatoarele entitati:
Furnizori de servicii. Putem dezvalui informatiile tale altor companii care ne furnizeaza servicii si
actioneaza in calitate de persoane imputernicite, cum ar fi companiile care ne ajuta pentru
facturare, companiilor care se ocupa de mentenanta website-ului sau care trimit e-mailuri in
numele nostru.
Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele
specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Aceste entitati au o capacitate
limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii;
Informatiile oferite de tine, ce contin date de identificare pot fi folosite in scopul intocmirii

documentelor de angajare si a altor documente ce vizeaza exclusiv relatiile de munca sau pentru
comunicari comerciale sau raspunsuri la solicitarile trimise de tine, iar in cazul unor solicitari
legitime, vor fi transmise catre autoritatile statului: Inspectoratul Teritorial de Munca, Agentia
pentru ocuparea Fortelor de Munca, Autoritati Judecatoresti, altor parti cu consimtamantul sau
la instructiunile tale.
In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem
informatiile tertilor carora consimti sau soliciti sa efectuam o asemenea dezvaluire.
Ce drepturi ai ca persoana vizata?
Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un
drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene („carta”) și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date: dreptul la informare si acces; dreptul de
interventie asupra datelor; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor; dreptul la
restrictionarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opozitie si procesul
decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; dreptul de a depune o plangere în
fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).
Contact
Daca:
– vrei sa afli mai multe detalii despre informatiile din aceasta pagina,
– vrei sa nu mai folosim informatiile pe care le avem despre tine,
– vrei sa iti exerciti oricare din drepturile enumerate mai sus,
– sau daca ai o plangere la adresa noastra.

Te rugam sa ne scrii la adresa de email: marketing@epiesa.ro
Poti sa te opui oricand si fara justificare prelucrarii datelor tale personale in scop de marketing
direct, prin trasmiterea catre EURO PARTS DISTRIBUTION S.R.L., (prin accesarea formularului de
contact la adresa marketing@epiesa.ro sau ne poti trimite pe adresa postala o solicitare scrisa,
datata si semnata in acest sens. In acest caz, solicitarea ta va fi inaintata catre departamentul
specializat al EURO PARTS DISTRIBUTION S.R.L.; este posibil sa primesti un mesaj prin care se
confirma ca optiunea a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

