
Politica privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter
personal

Începând cu data de 25 mai 2018 intra în vigoare regulamentul UE 2016/679.
cunoscut ca GDPR (General  Data Protection Regulation) sau Regulamentul  general
privind protecția datelor cu caracter personal, prevederile acestuia urmand sa se aplice
în toate statele  membre ale  Uniunii  Europene.  DORA OPTICS SRL va continua să
prelucreze  datele  personale  ale  clienților  sai  si  ai  utilizatorilor  inregistrati  pe  site-ul
www.doraoptics.ro.  doar în scopuri bine definite.

Prezenta  politica  privind  protectia  si  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal
cuprinde o informare privind temeiurile,  scopurile, modalitatea de prelucrare, inclusiv
colectare, utilizare, schimb si protectie a datelor dvs cu caracter personal, atunci când
achizitionati cand utilizati site ul www.doraoptics.ro. 
Securitatea datelor cu caracter personal și conformarea cu legislația privind protecția
acestora și a vieții private reprezintă o prioritate pentru DORA OPTICS.

Am încercat ca prezenta informare să fie completă și clară, dar vă încurajăm să
ne  contactați  dacă  aveți  întrebări  sau  doriți  detalii  suplimentare  privind  prelucrarea
datelor  dvs.  cu  caracter  personal.  Puteți  face  aceasta,  fie  prin  e-mail  la
office@doraoptics.ro. , fie prin poștă la adresa P-ta Mărășești nr. 21, jud. Mureș, cod
postal 540327, loc. Targu-Mures..

DORA OPTICS  va  lua  toate  măsurile  rezonabile  necesare  pentru  a  proteja
informațiile  colectate  împotriva  pierderii,  folosirii  lor  în  mod  nepotrivit  și  împotriva
accesului neautorizat, divulgării, alterării sau distrugerii informațiilor.
Atunci când folosiți  numere de identificare, număr de telefon, nume, adresă sau alte
caracteristici speciale de acces de pe site-ul www.doraoptics.ro. , este reponsabilitatea
dumneavoastră să le păstrați în siguranță.

În cazul în care această Politică de protectie si prelucrarea a datelor cu caracter
personal va suferi modificări, politica revizuită va fi postată pe site-ul www.doraoptics.ro.
la secțiunea Protecția Drepturilor cu Caracter Personal, putând fi accesată oricând de
către Utilizatori/Clienti. Vă rugăm să verificaţi periodic, şi mai ales înainte de a furniza
orice informaţii de identificare personală.

Explicatii ai unor termini:

Datele  cu  caracter  personal  sunt  orice  informaţii  referitoare  la  o  persoană  fizică
identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este aceea persoană care poate
fi  identificată,  direct  sau  indirect,  în  mod  particular  prin  referire  la  un  număr  de
identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice,
psihice, economice, culturale sau sociale.
Datele cu caracter personal sunt informaţii  referitoare la o persoană, indiferent dacă
acestea  se  referă  la  viaţa  sa  privată,  profesională  sau  publică  (de  exemplu  nume,
fotografie,  e-mail,  informaţii  bancare,  postări  pe  site-uri  de  socializare,  informaţii
medicale, adresa IP a calculatorului.)
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Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operatiune asupra datelor cu
sau  fără  utilizarea  de  mijloace  automatizate  cum  ar  fi  colectarea,  înregistrarea,
organizarea,  structurarea,  stocarea,  adaptarea  sau  modificarea,  extragerea,
consultarea,  utilizarea,  divulgarea  prin  transmitere,  diseminarea  sau  punerea  la
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ș ștergerea sau
distrugerea;

Operatorul,  în  cazul  de  față  DORA OPTICS,  este  cel  care  stabileste  scopurile  si
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Persoana împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenția sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele
operatorului
Persoana vizată este  persoana ale  cărei  date cu caracter  personal  sunt  prelucrate,
respective utilizatorul site-ului  www.doraoptics.ro si Clienții care achizitioneaza Servicii
prin intermediul site-ului.

Optând pentru înregistrare pe site-ul  www.doraoptics.ro si  prin bifarea optiunii
„Sunt de acord cu Politica privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal”
Utilizatorul/Clientul declară în mod expres și neechivoc ca este de acord cu furnizarea
datelor  sale  personale  și  prelucrarea  acestora  de  către  Furnizor,  respectiv  a
următoarelor  date  personale:  nume și  prenume,  domiciliul/adresa,  adresa de email,
număr telefon.

Folosirea acestui site implică acceptarea condițiilor de utilizare stabilite de către
DORA OPTICS, conditii pe care puteti sa le consultati în Secțiunea Politica de utilizare
a Site-ului  și  Serviciilor,  iar  în  cazul  în  care  nu sunteți  de  acord  cu  aceste  condiții
propuse,  vă  rugăm  să  nu  folosiți  Site-ul  și  Serviciile.  Furnizarea  anumitor  date
personale, solicitate în cadrul  procedurii  de înregistrare si  achizitie a Serviciilor  este
necesară, refuzul  furnizării  conducând dupa caz,  fie la imposibilitatea programarii  la
consultații, fie la imposibilitatea răspunderii la întrebările, solicitările dvs.
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