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Politica de confidențialitate a CIS GAZ SA 

CIS GAZ SA poate efectua controale de precauție privind existente și potențiale contrapartide. Aceste controale 

pot implica colectarea de informații cu caracter personal prin intermediul bazelor de date disponibile publicului și 

a altor surse de pe on si off-line. 

Această declarație de confidențialitate, precum și orice alte documente, politici, avize sau alte situații menționate 

în acest document stabilește baza pe care le prelucrează informații personale despre tine. Datele personale sunt 

informații care pot identifica o anumită persoană, cum ar fi numele, fizice și / sau adresa de e-mail și numărul de 

telefon. În cazul în care în timpul vizitei dumneavoastră la acest site comandați produse sau servicii, introduceți 

un concurs sau de promovare sau altfel transmit informații noi de exemplu, prin completarea formularelor sau ca 

răspuns la sondaje, ați ales să ne furnizați informații personale. Sunteți de acord că acesta va fi folosit pentru a 

furniza informațiile, produsele sau serviciile solicitate. 

Această politică de confidențialitate a fost compilat pentru a servi mai bine pe cei care sunt preocupați de modul 

în care lor "Informații de identificare personală" (IIP) este utilizat on-line. PII, așa cum s-a descris în legile privind 

confidențialitatea și securitatea informațiilor, sunt informații care pot fi utilizate ca atare sau cu alte informații 

pentru a identifica, de contact, sau a localiza o singură persoană, sau pentru a identifica un individ în context. Vă 

rugăm să citiți cu atenție politica noastră de confidențialitate pentru a obține o înțelegere clară a modului în care 

colectăm, utilizăm, pentru a proteja sau gestiona dvs. de informații de identificare personală, în conformitate cu 

site-ul nostru. 

Ce informații personale colectăm de la oameni care vizitează site-ul nostru? 

Atunci când comanda sau înregistrarea pe site-ul nostru, după caz, vi se poate cere să introduceți numele, adresa 

de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, informații card de credit, numărul de securitate socială sau de alte 

detalii pentru a vă ajuta cu experiența dumneavoastră. 

Când colectăm informații? 

Noi colectăm informații de la dumneavoastră atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru, plasați o comandă, 

abona la un newsletter, completați un formular, deschide un tichet de suport sau introduceți informații pe site-ul 

nostru. 

Cum folosim informațiile dumneavoastră? 

Putem folosi informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vă înregistrați, efectuați o 

achiziție, semn sus pentru newsletter-ul nostru, de a răspunde la o comunicare de marketing sau sondaj, naviga 

pe site-ul web, sau de a folosi anumite caracteristici alt site în următoarele moduri: 

      • Pentru a ne permite să vă mai bine de servicii pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră de servicii 

pentru clienți. 

      • Pentru a administra un concurs, de promovare, studiu sau altă caracteristică site-ului. 

      • Pentru a trimite e-mailuri periodice cu privire la comanda sau de alte produse și servicii. 

      • Pentru a urmări cu ei după corespondență (live chat, e-mail sau telefon cereri de oferta) 

Cum protejăm informațiile dumneavoastră? 

Noi nu folosim vulnerabilitate de scanare și / sau scanare la standardele PCI. 

Noi oferim doar articole și informații. Noi nu cerem numere de cărți de credit. 
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Noi nu folosim Malware scanare 

Informațiile dvs. personale sunt conținute în spatele rețelelor securizate și este accesibilă doar printr-un număr 

limitat de persoane care au drepturi speciale de acces la astfel de sisteme, și sunt necesare pentru a păstra 

informațiile confidențiale. In plus, toate informațiile sensibile / de credit pe care le furnizați sunt criptate prin 

tehnologia Secure Socket Layer (SSL). 

Vom pune în aplicare o varietate de măsuri de securitate atunci când un utilizator introduce o comandă intră, 

susține sau accesează informațiile lor de a menține siguranța informațiilor dumneavoastră personale. 

Toate tranzacțiile sunt procesate prin intermediul unui furnizor de gateway și nu sunt stocate sau procesate pe 

serverele noastre. 

Securitate 

Cu toate acestea, transmiterea informațiilor prin intermediul internetului nu este întotdeauna sigură. Nu putem 

garanta securitatea datelor dumneavoastră în timp ce sunt transmise pe site-ul nostru; orice transmitere se face 

pe propriul risc. Cu toate acestea, odată ce am primit informațiile dumneavoastră, vom lua măsuri de securitate 

adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, utilizarea improprie sau divulgarea, modificarea neautorizată sau 

distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale a informațiilor cu caracter personal odată ce aceasta se află sub 

controlul nostru. 

Folosim "cookies"? 

Da. Cookie-urile sunt fișiere mici pe care un site sau furnizorul de servicii transferurile sale către hard disk-ul 

computerului prin intermediul browser-ul Web (dacă vă permiteți), care permite sistemelor furnizorului site-ului 

sau a serviciului de a recunoaște browser-ul și de captare și amintiți-vă anumite informații. De exemplu, folosim 

cookie-uri pentru a ne ajuta să-și amintească și procesa articolele din coșul de cumpărături. Ele sunt, de 

asemenea folosite pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele în funcție de activitatea site-ul anterior sau curent, 

care ne permite să vă oferim servicii îmbunătățite. De asemenea, folosim cookie-uri pentru a ne ajuta compila 

date agregate despre traficul site-ului și interacțiunea site-ul, astfel încât putem oferi experiențe de site-ul 

instrumente mai bune și în viitor. 

Noi folosim cookie-uri pentru: 

      • compileze date agregate despre traficul site-ului și interacțiunile site-ul, în scopul de a oferi experiențe de 

site-ul instrumente mai bune și în viitor. De asemenea, este posibil să utilizăm servicii de terță parte de încredere 

care monitorizează aceste informații în numele nostru. 

Puteți alege să aibă calculatorul dumneavoastră vă avertizează de fiecare dată când un cookie este trimis, sau 

puteți alege să dezactivați toate cookie-urile. Puteți face acest lucru prin setările browser-ului. Din moment ce 

browser-ul este un pic diferit, uita-te la meniul Ajutor browser-ul dvs. pentru a afla modul corect de a modifica 

cookie-urile. 

În cazul în care dezactivați fișierele cookie, unele caracteristici vor fi dezactivate. Aceasta nu va afecta experiența 

utilizatorului care face experiența site-ul dvs. mai eficient și să nu funcționeze în mod adecvat. 

Cu toate acestea, veți fi în continuare posibilitatea de a plasa comenzi. 

dezvăluirea unor terțe părți 

Noi nu vindem, comerț, sau altfel de transfer către părți în afara dvs. de informații de identificare personală dacă 

nu vom oferi utilizatorilor cu o notificare prealabilă. Acest lucru nu include parteneri ce gazduieste site-ul și alte 

părți care ne asistă în operarea site-ul nostru, conducerea afacerii noastre, sau care deservesc utilizatorii noștri, 

atâta timp cât aceste părți sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații. De asemenea, este 
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posibil să elibereze informații atunci când eliberați este necesar să se respecte legea, pune în aplicare politicile 

site-ul nostru, sau pentru a proteja sau a noastră drepturi, proprietatea sau siguranța altora. 

 

 

Cu toate acestea, informațiile vizitatorilor non-personale identificabile pot fi furnizate către alte părți pentru 

marketing, publicitate, sau în alte scopuri. 

Link-uri terțe părți 

Ocazional, la discreția noastră, putem include sau oferi produse sau servicii de la terțe părți pe site-ul nostru. 

Aceste site-uri terțe părți au politici separate și independente de confidențialitate. Prin urmare, nu avem nici o 

responsabilitate sau răspundere pentru conținutul și activitățile acestor site-uri legate. Cu toate acestea, vom 

căuta pentru a proteja integritatea site-ului nostru și bun venit orice feedback cu privire la aceste site-uri. 

Google 

Cerințele de publicitate Google poate fi rezumată prin Principiile Google privind publicitatea. Ele sunt puse în 

aplicare pentru a oferi o experiență pozitivă utilizatorilor. 

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en 

Noi nu am activat Google AdSense pe site-ul nostru, dar putem face acest lucru în viitor. 

Utilizatorii pot vizita site-ul nostru anonim 

Odată ce această politică de confidențialitate este creată, vom adăuga un link pe pagina noastră de acasă sau ca 

un minim, pe prima pagină semnificativă după introducerea site-ului. 

Legătura noastră Politica de confidențialitate include cuvântul "Confidențialitate" și pot fi ușor găsite pe pagina 

specificată mai sus. 

Vei fi notificat cu privire la orice modificări Politica de confidențialitate: 

      • Cu privire la politica de confidențialitate Pagina noastră 

Se pot modifica informațiile personale: 

      • Prin conectarea la contul dvs. 

Cum se site-ul nostru mâner Nu urmăriți semnale? 

Noi onorăm Nu urmăriți semnalele și Nu urmăriți, cookie-urile din plante, sau de a folosi publicitate atunci când 

un Do Not Track (DNT) Mecanismul de browser-ul este în loc. 

Site-ul nostru permite o terță parte de urmărire comportamentală? 

Este de asemenea important de remarcat faptul că permitem o terță parte de urmărire comportamentală  

Practici corecte de informare 

Practici corecte de informare în principiile formează coloana vertebrală a dreptului de confidențialitate în Statele 

Unite și conceptele pe care le includ au jucat un rol important în dezvoltarea legilor de protecție a datelor din 

întreaga lume. Înțelegerea informațiilor referitoare la principii corecte practică și modul în care acestea ar trebui 

să fie pus în aplicare este esențială pentru a se conforma diferitelor legi de confidențialitate care protejează 

informațiile personale. 
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Pentru a fi în conformitate cu Practici corecte de informare, vom lua următoarele măsuri receptiv, ar trebui să o 

încălcare a datelor apar: 

Noi vă vom notifica prin e-mail 

      • În termen de 7 zile lucrătoare 

Vom informa utilizatorii prin notificare în site-ul 

      • În termen de 7 zile lucrătoare 

De asemenea, suntem de acord cu principiul individual Compensație care impune ca indivizii să aibă dreptul de a 

exercita în mod legal drepturi executorii împotriva colectorilor de date și procesatorii care nu reușesc să adere la 

lege. Acest principiu impune nu numai că indivizii au drepturi executorii împotriva utilizatorilor de date, dar, de 

asemenea, că indivizii au recurs la instanțe sau agenții guvernamentale pentru a investiga și / sau a urmăririi 

penale nerespectarea de către operatori de date. 

Noi colectăm adresa dvs. de e-mail, în scopul de a: 

      • Trimiteți informații, să răspundă la întrebări, și / sau alte cereri sau întrebări 

      • ordinele de proces și pentru a trimite informații și actualizări referitoare la comenzi. 

      • transmiterea de informații suplimentare legate de produs și / sau serviciul dvs. 

      • Piața în lista noastră de discuții sau de a continua să trimită e-mailuri clienților noștri după ce a avut loc 

tranzacția inițială. 

Dacă, în orice moment doriți să vă dezabonați de la primirea email-uri viitoare, ne puteți trimite un email la 

support@cisgaz.ro si noi va vom elimina imediat din toată corespondența. 

 

Cum ne puteți contacta 

Dacă există orice întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, ne puteți contacta folosind 

informațiile de mai jos. 

www.cisgaz.com 

Voinicenilor Street nr 686 

547565 Santana de Mures, judetul Mures 

România 

support@cisgaz.ro 

+40265313018 


