Politica de confidentialitate
Acceptul obligatoriu pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Pentru a se putea plasa o comandă, utilizatorul trebuie să furnizeze adrese personale, validă de e-mail, și prin completarea tuturor
celorlalte date solicitate (nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare, adresa de facturare, dacă este cazul).

Confidenţialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Furnizorul se va asigura că datele utilizatorilor/clienților furnizate prin navigarea pe site, prin plasarea comenzii sunt păstrate
confidențiale atât de angajaţii proprii cât și de partenerii comerciali si împuternicirii.
Furnizorul prelucrează datele cu caracter personal oferite de utilizatori/clienți în conformitate cu prevederile legislației române în
vigoare.
Datele personale transmise furnizorului cu ocazia utilizării paginii web vor fi gestionate cu confidenţialitate şi nu vor fi transmise către
alte părţi, cu excepţia cazului în care aceştia sunt subcontractanţii furnizorului. (de ex. firma de curierat pentru livrarea comenzii).
Pentru accesarea serviciului trebuie acceptate cookie-urile. Dacă nu doriţi să acceptaţi cookie-urile, le puteţi interzice în setările
browser-ului. Cookie este un fişier pe care serverul îl trimite către browser-ul utilizatorului şi pe care calculatorul utilizatorului îl
salvează. În cookie nu sunt salvate date personale. Datele salvate cu ocazia comenzii sunt folosite de către furnizor în vederea
execuţiei comenzii. Datele facturii întocmite în urma comenzii plasate pe pagina web, pe baza datelor furnizate cu ocazia comenzii,
vor fi salvate de către anumite sisteme informatice pentru perioada stipulată în legea contabilităţii. Puteţi solicita oricând ştergerea
sau modificarea datelor dvs. la adresa de e-mail indicată.
Datele furnizate de clienți nu vor fi tranferate sub nici o condiție unei alte entități sau altor persoane decât furnizorului, fiind astfel
garantată protecția deplină a acestora.
Prin completarea datelor în formularul de plasare a comenzii cumpărătorul declară și acceptă necondiționat că datele sale personale
să fie incluse în baza de date a furnizorului, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate,
utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către acesta la desfășurarea și/sau derularea unor campanii promoționale.
Prin citirea condițiilor generale de cumpărare afișate pe siteul www.galvitamin.ro cumpărătorul ia la cunoștință faptul că îi sunt
garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de
opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de
Legea 677/2001.

