Confidențialitatea datelor
Protecția datelor cu caracter personal
Bine ați venit pe site-ul www.lubasyst.ro care apartine SC Fuchs Lubricants srl. Apreciem vizita dvs. pe site-ul nostru și
interesul dvs. față de compania și produsele noastre. Protecția datelor dvs. personale atunci când vizitați site-ul nostru
web este o temă care este importanta pentru noi. Citiți următoarele informații:
Date anonime
În general, puteți consulta site-ul www.lubasyst.ro fără a vă dezvălui identitatea. Singurele informații care ne vor fi trimise
vor fi numele furnizorului de servicii Internet, site-ul web de la care ne vizitați și paginile web pe care le-ați vizualizat pe
site-ul nostru. Aceste date vor fi evaluate numai în scopuri statistice. În calitate de utilizator, rămâneți anonim.
Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
Cu excepția cererilor de informații (a se vedea mai jos) , paginile web nu sunt utilizate pentru a informa clienții; prin
urmare, nu colectează date cu caracter personal.
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Întrucât site-ul nostru nu colectează date cu caracter personal, nu se exportă date în țări din afara Spațiului Economic
European.
Utilizarea și diseminarea datelor cu caracter personal
Deoarece nu solicităm accesarea de date cu caracter personal pe paginile noastre web, datele personale nu sunt prelucrate
sau transmise.
Link-uri externe
Pentru a utiliza în mod optim informațiile furnizate pe paginile noastre web, ele conțin legături către site-uri terțe. Rețineți
că aceste linkuri sunt externe, dacă nu se specifică altfel. SC Fuchs Lubricants srl nu este responsabilă pentru conținutul
sau proiectarea site-urilor altor furnizori. Prin urmare, toate responsabilitățile descrise în această declarație de
confidențialitate nu se aplică acestor link-uri.
Cerere de informații
Când faceți o solicitare de informații pe site-ul nostru, colectăm și folosim informațiile personale (nume, prenume, număr
de telefon, adresa de e-mail) pentru a răspunde mai bine așteptărilor dvs. și a vă oferi serviciile și informațiile
solicitate. Aceste date sunt păstrate in deplina confidentialitate.
Ca parte a optimizării serviciilor și produselor noastre, este posibil să folosim datele dvs. personale în scopuri de marketing.
Cu excepția cazului în care se prevede altfel, persoanele fizice care au furnizat date cu caracter personal în acest cadru
acceptă în mod expres prelucrarea de către SC Fuchs Lubricants srl a datelor personale care ii priveste și comunicarea
lor către terțe părți, partenerii săi și subcontractanții săi furnizori sau pentru a îndeplini obligațiile legale și de
reglementare.
Alte informații și contacte
În conformitate cu Legea privind protecția datelor nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978, astfel cum a fost modificată, și
Regulamentul general privind protecția datelor din 27 aprilie 2016 , persoanele fizice care au furnizat date cu caracter
personal au dreptul de acces și opoziția față de comunicarea și rectificarea datelor referitoare la ele, colectate de SC Fuchs
Lubricants srl.
Utilizarea, copierea și distribuirea documentației publicate de SC Fuchs Lubricants srl pe acest server web este autorizată,
cu condiția ca fiecare copie să conțină în întregime această notificare privind drepturile de autor și să nu se folosească
nicio parte a documentației în scopuri comerciale, ci se limitează la utilizarea informațiilor în cadrul companiei.
Toate informațiile publicate pe acest server web sunt furnizate ca atare, fără nici o declarație sau garanție de niciun fel,
expresă sau implicită, inclusiv garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop sau nonîncălcare. Toate documentele de pe site-ul www.lubasyst.ro pot conține inexactități tehnice sau erori tipografice. SC Fuchs
Lubricants srl poate oricând să efectueze modificări sau adăugiri la orice informație de pe acest site.

