
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ASBIS 

Această Politică de Confidenţialitate se aplică informațiilor și datelor personale care pot fi colectate de pe 
site-ul www.asbis.ro ("Site-ul") de către compania "ASBIS Romania SRL ", înregistrată conform legislației 
in Romania cu numărul de înregistrare J40/5587/1998, adresa de înregistrare SPL. INDEPENDENTEI, 
Nr.319, Bl. OB 5 Et. MANS., 6, BUCUREŞTI, Cod Postal 60044, site: www.asbis.ro ("ASBIS"). Prin 
înregistrarea pe Site și/sau completarea formularului de contact, sunteți de acord cu practicile descrise în 
această Politică de confidențialitate și să oferiți ASBIS informații corecte și adevărate în ceea ce vă 
privește. ASBIS știe că vă interesează modul în care sunt utilizate și împărtășite informațiile despre dvs. și 
vă apreciem încrederea că vom face acest lucru cu atenție și în mod raţional. ASBISC se observe şi să 
respecte dorințele dvs. cu privire la informațiile pe care le colectăm despre dvs. pe site-ul nostru web. 

Orice prevedere a acestei Politici de confidențialitate, care devine interzisă sau inaplicabilă în temeiul 
legislației cipriote și al altei legi aplicabile, nu va anula sau va pune în imposibilitate executarea celorlalte 
prevederi ale acesteia. 

 

Date personale 

Informațiile și datele personale pe care le primim de la dvs. (inclusiv, dar fără a se limita la: nume, 
prenume, titlu, telefon, e-mail, adresa poștală, companie, țară etc.) ne ajută să personalizăm și să vă 
îmbunătățim în permanență experiența de a face cumpărături pe www.asbis.ro . Istoricul dvs. de tranzacții 
și datele personale pe care ni le furnizați sunt stocate în siguranță, în baza noastră de date și pot fi 
furnizate pentru atingerea scopurilor menționate numai persoanelor afiliate ale ASBISC sau anumitor 
terțe părți pe care le-am analizat cu atenție pentru fiabilitate și integritate. 

Scopul prelucrării datelor personale de către ASBIS - înregistrarea pe site a unui client nou, înregistrarea 
și plata comenzii dvs., comunicarea cu dvs., analizarea datelor unor clienți existenți, foşti sau potențiali, 
cu scopul de a oferi servicii și de a îmbunătăți calitatea acestora, îmbunătăţirea marketing-ului, a 
procedurilor de afaceri, publicitatea, mesaje informaţionale şi de altă natură transmise pe adresa de e-
mail și/sau numărul de telefon specificat de dvs., precum și respectarea cerințelor Regulamentului general 
privind protecția datelor (GDPR) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016, adoptat de Parlamentul European, de 
Consiliul Uniunii Europene și de Comisia Europeană și a altor legi aplicabile. Imposibilitatea de a furniza 
astfel de informații poate duce la anularea comenzii sau că informațiile de afaceri importante nu vor fi 
livrate pe adresa dvs. de e-mail. 

Lista acțiunilor şi a metodelor de procesare a datelor cu caracter personal: folosirea automatizată, 
manuală și combinată, incluzând, dar fără a se limita la: colectarea, înregistrarea, organizarea, 
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, folosirea, divulgarea de 
informații prin transfer, distribuția sau alte dispoziții, coordonarea sau combinarea, restricționarea, 
ștergerea sau distrugerea, inclusiv transferul transfrontalier a datelor cu caracter personal către 
persoanele afiliate ale ASBISC sau către anumite terțe părți. 

Orice date personale pe care ni le dezvăluiți sunt protejate. Accesul la datele cu caracter personal va fi 
limitat la persoanele autorizate în mod specific de către ASBIS Romania. ASBIS Romania menține 
standarde și proceduri de securitate privind accesul neautorizat la informațiile despre clienți pentru a 
preveni ștergerea sau modificarea neautorizată a datelor. ASBIS respectă standardele de securitate 
acceptate pentru toate tranzacțiile care pot implica plata taxelor printr-un serviciu disponibil prin 
intermediul acestui site, inclusiv utilizarea serviciilor de criptare și SSL. Numerele cărților de credit nu sunt 
stocate mai mult decât este necesar pentru verificarea și finalizarea tranzacției. Vă rugăm să luaţi la 

http://www.asbis.ro/


cunoştinţă faptul că este important să vă protejați împotriva accesului neautorizat la parola și la computer 
dvs.. Asigurați-vă că v-ați delogat atunci când ați terminat folosirea unui computer partajat. 

Aveți dreptul să solicitați ASBISC în orice moment: să vă asigure accesul la datele dvs. personale, să 
corectați, să modificaţi sau să ștergeți date personale incorecte (drept supus obligațiilor legale, de 
reglementare sau de altă natură ale ASBIS), să rectificați datele personale, să restricționați procesarea sau 
prelucrarea datelor, solicitați transferabilitatea datelor personale, să depuneți o plângere la o autoritate 
de supraveghere, la biroul comisarului pentru protecția datelor (dacă credeți că drepturile și interesele 
dvs. legale au fost încălcate), să obiectaţi pentru marketing direct și / sau pentru prelucrare automată, 
inclusiv realizarea de profile, să retrageţi consimțământul dumneavoastră. De asemenea, aveți dreptul de 
a fi notificat de către ASBISC în cazul încălcării datelor (sau al riscului ridicat de încălcare a datelor) care vă 
afectează interesele personale. 

Retragerea consimțământului se face în scris la adresa ASBIS: ASBISC Romania, înregistrare SPL. 
INDEPENDENTEI, Nr.319, Bl. OB 5 Et. MANS., 6, BUCUREŞTI, Cod Postal 60044 sau prin e-mail la adresa 
sales@asbis.ro . ASBIS se angajează să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal cel târziu în 
termen de 15 zile de la primirea notificării. Prin acest lucru, înțelegeți și sunteți de acord că în acest caz 
nu puteți ajunge la scopurile de mai sus privind prelucrarea datelor dvs. personale. 

Acordul dvs. privind prelucrarea datelor dvs. personale de către ASBIS Romania este valabil și ASBIS 
Romania va păstra datele dvs. personale pe întreaga perioadă de existență a contului dvs. pe acest site, 
cu excepția cazului în care vă retrageți consimțământul mai devreme așa cum este descris aici. Dacă 
întrerupem relațiile noastre din orice motiv, puteți cere să vă fie șterse datele dvs. personale. Cu toate 
acestea, acest lucru este posibil dacă nu se află în conflict cu legislația aplicabilă și dacă interesele legitime 
ale ASBIS Romania nu necesită o astfel de prelucrare sau stocare. Dacă datele dvs. personale nu pot fi 
șterse, accesul la datele dvs. va fi restricționat cât mai mult posibil. 

Politica privind e-mail-ul 

Cu excepția cazurilor menționate în această politică, ASBIS nu va vinde, nu va împărtăşi sau nu va distribui 
în oricare alt mod adresa dvs. de e-mail comunicată sau colectată în alt mod prin utilizarea acestui site. 
Orice adresa de e-mail furnizată direct către ASBIS în ceea ce privește comenzile online, cererile de catalog 
și cererile pentru alte informații vor rămâne în posesia ASBIS și a persoanelor afiliate. Dacă nu doriți să 
primiți e-mailuri promoționale de la ASBISC în viitor, vă rugăm să ne anunțați prin e-mail. Dacă ne furnizați 
adresa dvs. poștală și/sau de e-mail, puteți primi e-mailuri periodice de la noi cu informații despre noi 
produse și servicii sau evenimente viitoare. Dacă nu doriți să primiți o astfel de corespondență, vă rugăm 
să ne contactați prin e-mail. 

Cookies 

La fel ca majoritatea site-urilor de comerţ cu amănuntul, folosim "cookie-uri", care reprezintă date 
furnizate browserului dvs. care permit site-ului nostru să vă identifice atunci când îl accesați. Deși au fost 
exprimate unele îngrijorări cu privire la implicațiile privind confidențialitatea cookie-urilor, este important 
să înțelegeți că cookie-urile nu pot extrage informații despre dvs. pe care nu le-ați dezvăluit deja în mod 
voluntar. Marea majoritate a utilizatorilor de Internet apreciază acum cookie-urile drept o caracteristică 
convenabilă pentru cumpărături online. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind cookie-
urile: http://www.asbis.com/cookies-policy. 

Alte intrebari? 

mailto:sales@asbis.ro


Dacă aveți întrebări cu privire la oricare dintre elementele acestei Politici de confidențialitate, vă rugăm 
să ne contactați prin e-mail sales@asbis.ro , la adresa ASBIS: înregistrare SPL. INDEPENDENTEI, Nr.319, Bl. 
OB 5 Et. MANS., 6, BUCUREŞTI, Cod Postal 60044. 
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