POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
GazPro Equipments srl protejează confidențialitatea vizitatorilor site-ului său
www.gazproequipments.ro (denumit în continuare „Site-ul”) prin adoptarea tuturor celor mai adecvate
măsuri de protejare a datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legii. Aceste informații
descriu metodele de prelucrare a informațiilor furnizate de vizitatorii site-ului web GazPro Equipments
srl și metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Orice „date cu caracter personal” colectate
prin intermediul site-ului vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679
(„Regulamentul general privind protecția datelor” RGPD).
Informațiile sunt destinate tuturor celor care interacționează cu paginile web ale Site-ului, celor care
folosesc Site-ul fără a se înregistra, celor care, la sfârșitul unei proceduri specifice, se înregistrează pe
Site și utilizează serviciile online garantate. prin intermediul acestuia și celor care trimit e-mailuri la
adresele de e-mail ale acestui Site.
Aceste informații sunt furnizate în temeiul art. 13 GDPR. Prelucrarea datelor se efectuează în
conformitate cu drepturile libertăților fundamentale, precum și cu demnitatea persoanei vizate, cu o
referire specială la confidențialitate și identitate personală și dreptul la protecția datelor cu caracter
personal. În conformitate cu articolul 13 din GDPR, vă oferim următoarele informații:
Titularul tratamentului
Operatorul de date este GazPro Equipments srl având sediul social în str Maria Ghiculeasa nr.58, sector
2, Bucuresti, Romania (în continuare, „GazPro Equipments srl”).
Toate solicitarile si cererile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi adresate
operatorului de date indicat mai sus, la următoarea adresă:
- str Pastorului nr.4, sector 2, Bucuresti, Romania
Colectare de date
Datele sunt colectate prin navigarea pe Site, înregistrarea pe Site și trimiterea cererilor prin e-mail la
adresele indicate pe Site.
Trimiterea opțională, explicită și voluntară de e-mailuri la adresele indicate pe acest site implică
achiziționarea ulterioară, de către GazPro Equipments srl, a adresei de e-mail a expeditorului, necesară
pentru a răspunde solicitărilor expeditorului, precum și a oricăror alte date personale. relevante.
Furnizarea de date cu caracter personal este opțională. Orice eșec parțial sau total de furnizare a datelor
de către vizitator pe site va avea ca rezultat imposibilitatea parțială sau totală de a atinge scopurile
pentru care datele sunt furnizate către GazPro Equipments srl și, prin urmare, imposibilitatea de a
urmări orice solicitări transmise prin intermediul Site-ului.
Alte informații, colectate de GazPro Equipments srl, pot fi furnizate automat atunci când accesați siteul.
Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile interesate identificate, dar
care prin natura lor ar putea, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită
identificarea utilizatorilor.
De asemenea, este permis să vizitați site-ul în mod anonim. În acest caz, GazPro Equipments srl nu va
putea recunoaște utilizatorul, prin urmare este posibil ca unele dintre avantajele care decurg din

utilizarea site-ului să nu fie disponibile.
Datele personale furnizate, colectate și puse la dispoziție la GazPro Equipments srl vor fi prelucrate cu
instrumente electronice și non-electronice.
Scopul prelucrării
Prelucrarea datelor cu caracter personal (inclusiv înregistrarea acestora în bazele de date GazPro
Equipments srl) are drept scop realizarea următoarelor scopuri:
- asigura înregistrarea pe Site și furnizarea corectă a conținutului și serviciilor oferite de GazPro
Equipments srl prin intermediul Site-ului, pentru a îndeplini în mod corespunzător și prompt toate
obligațiile care decurg din legea sau reglementările în vigoare;
- să comunice cu utilizatorul site-ului și să răspundă la orice solicitări din partea acestuia;
- efectuează anchete de piață și anchete statistice;
- să evalueze utilizarea Site-ului și a conținutului acestuia;
- îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite de GazPro Equipments srl;
- face comunicări legate de conferințe de presă și / sau trimite materiale pentru presă (numai pentru
jurnaliști);
- NU avem secțiunea Lucrați cu noi deci NU colectam candidaturi;
- efectuarea imbunatatirilor în legătură cu activitatea GazPro Equipments srl.
- Site-ul NU permite utilizatorilor să-și trimită Curriculum Vitae pentru a-și propune candidatura
pentru a lucra în GazPro Equipments srl.
De asemenea, subliniem că consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor pentru unul sau mai multe
dintre scopurile indicate mai sus poate fi revocat în orice moment (așa cum este indicat în secțiunea
Drepturile părților interesate), modificând datele consimțământului în momentul fiecărei noi intrări în
Site.
Păstrarea informațiilor
Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada necesară pentru a garanta furnizarea corectă a
serviciilor oferite de GazPro Equipments srl. După această perioadă, datele vor fi șterse.
Comunicare - Diseminare
GazPro Equipments srl poate transfera date cu caracter personal, eventual colectate prin intermediul
site-ului în alte state, chiar și în afara Uniunii Europene, către filiale

