TERMENI SI CONDITII

1.

Declaratii prelucrare date:

•

Prin completarea acestui formular, declar ca doresc ca datele mele sa fie transmise catre CESAL S.A. in
scopul inscrierii la furnizarea de informatii tip Newsletter ale companiei CESAL S.A, in cadrul campaniei
CESAL.

•

Confirm faptul ca toate informatiile din acest formular sunt adevarate si complete. Cunosc faptul ca CESAL
S.A. prelucreaza datele mele cu caracter personal in baza prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru libera circulatie a acestor date.

•

Confirm ca sunt de acord ca datele sa fie retinute pana la retragerea consimtamantului privind furnizarea
de date tip newsletter.

•

Am fost informat ca, in cazul in care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scop
de marketing sau cercetare, am dreptul de a formula un refuz, printr-o cerere scrisa care va fi transmisa
CESAL S.A. la adresa de email: marketing@cesal.ro.

•

Declar ca sunt de acord in mod expres si neechivoc ca CESAL S.A. sa prelucreze aceste date cu caracter
personal direct sau prin intermediul tertilor contractanti in vederea prelucrarii / furnizarii de informatii cu
privire la noutatile si promotiile din cadrul campaniei CESAL.

•

Declar ca mi s-au adus la cunostinta prevederile Legii nr. 677/2001 prin care am urmatoarele drepturi:
dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul
la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul de a primi comunicari, dreptul
de a fi notificat in caz de incalcare asecuritatii datelor, dreptul de a modifica sau de a retrage
consimtamantul, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a ma adresa justitiei. Pentru
exercitarea acestor drepturi pot contacta CESAL S.A. printr-o cerere scrisa la adresa de email:
marketing@cesal.ro.

•

De asemenea, imputernicesc CESAL S.A. sa furnizeze aceste informatii autoritatilor abilitate de lege, la
cererea acestora, in conditiile legii.

2.

Despre utilizarea paginii de internet a CESAL

•

Continutul si elementele de grafica ale site-ului www.cesal.ro inclusiv, dar fara a se limita la acestea, tot
continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare,
cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material,
transmis sub orice forma de si catre utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,)
apartin CESAL S.A.

•

Compania CESAL S.A. isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului in orice moment
si fara nicio informare prealabila a utilizatorului. Astfel, utilizatorii site-ului nu pot ridica nicio obiectie cu
privire la modificarile realizate.

•

Nicio informatie prezenta pe acest site nu va fi considerata drept oferta de produse sau servicii in general.
Utilizatorii au dreptul de a reproduce si utiliza informatiile continute pe site numai in interes personal sau
numai cu indicarea sursei. Orice utilizare a continutului site-ului de catre terte persoane in alte scopuri
decat cel personal se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al CESAL S.A. Astfel, este
interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala,
integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia. CESAL S.A. isi rezerva
dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca prevederile de mai sus.
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•

Desi obiectivul nostru este de a va transmite informatii actualizate si exacte, nu putem garanta ca
prezentele pagini nu contin erori, cu toate ca vom depune toate diligentele pentru remedierea acestora.

•

Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor si intrebarilor dumneavoastra putem culege prin intermediul
acestui site informatii care vor face scopul unei stocari si prelucrari electronice. Putem de asemenea sa
inregistram 'cookies' in calculatorul dumneavoastra. Un 'cookie' inregistreaza informatii relative la
navigarea dumneavoastra pe site-ul nostru (pagini vizitate, data si ora de vizitare) si poate fi consultat de
catre noi cand veti reveni pe site-ul nostru. Pentru a va opune inregistrarii de 'cookies' trebuie sa setati
programul dumneavoastra de navigat astfel incat sa nu accepte cookie-uri. Utilizarea acestui site este in
totalitate responsabilitatea utilizatorilor.

•

CESAL S.A. sau orice alta parte implicata in conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt
raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau in legatura cu
utilizarea acestui site sau a continutului sau. CESAL S.A. nu isi asuma nicio responsabilitate si nu va fi
raspunzatoare pentru nicio dauna sau virusi care ar putea sa infecteze computerul sau alte bunuri in urma
accesarii sau utilizarii acestui site sau descarcarii oricarui material, informatii, text, imagini video sau audio
de pe acest site.

3.

Declaratie acceptare termeni si conditii

•

Prin bifarea casutei din cadrul formularului, declar ca am citit, inteles si sunt de acord cu Termenii si
conditiile enuntate mai sus. Drepturile si obligatiile mele si ale CESAL S.A. prevazute de prezentul
document vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana.
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