Politică de confidențialitate și protecție
a datelor cu caracter personal
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
character personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice Barnea Marian PFA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru
scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al
familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: inscrierea vizitatorilor acestui website ca si clienti directi ai SC COSMETICS
ORIFLAME ROMANIA SRL Pentru a va putea inscrie in sistem trebuie să ne furnizaţi aceste date. Refuzul
dvs. determină neinscrierea in sistem.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor
destinatari: SC COSMETICS ORIFLAME ROMANIA SRL (partener contractual).
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă
opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru
exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de mail
contact@inscriereorif.ro; De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând
posibil.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări
efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această
menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la
prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Barnea Marian PFA, denumit generic in cele ce urmeaza si inscriereorif.ro , in calitate de
autor/proprietar/administrator al website-ului http://inscriereorif.ro respecta caracterul privat si
securitatea informatiei furnizate de catre dumneavoastra atunci cand utilizati acest website, inclusiv a
datelor cu caracter personal, scop in care a creat si aplica prezenta politica de confidentialitate.
Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune termenilor si conditiilor de utilizare
si politicii de confidentialitate, implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea si
reprezinta intreaga intelegere (contractul) dintre parti.
Transparență
Completand formularele de pe site si bifand ca sunteti de acord cu aceasta “politica de confidentialitate
si protectie a datelor cu caracter personal”, va exprimati acordul ca datele dvs personale sa fie colectate
in scopurile prezentate mai sus.

inscriereorif.ro isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul website-ului
http://inscriereorif.ro, precum si Politica de confidentialitate si Termenii si conditiile de folosire, fara nici
un fel de notificare prealabila. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica
termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati.
In cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul,
cuvintele care denota genul masculin includ femininul, si cuvintele care denota genul feminin includ
masculinul.
Colectarea de date cu caracter personal
inscriereorif.ro poate colecta de la dumneavoastra date cu caracter personal dar numai cu acordul
dumneavoastra si daca ni le furnizati voluntar.Formularul de inscriere prezentat pe site-ul
http://inscriereorif.ro cere informatii prin care puteti fi identificat sau prin care va putem contacta.
Datele pe care vi le cerem, cum ar fi numele, prenumele, data nasterii, adresa, numarul de telefon
mobil/fix, adresa de email, ne sunt necesare doar pentru ca sa va inregistram in sistemul de vanzare
directa Oriflame.
inscriereorif.ro apreciaza increderea pe care o manifestati navigind pe site-ul nostru, scriindu-ne sau
completand formularul de inscriere ca afiliati, de aceea dorim sa va asiguram ca nu vom furniza, vinde
sau ceda nici unei alte parti baza de date referitoare la datele dumneavoastra personale, cu exceptia SC
Cosmetics Oriflame Romania SRL, fara de care nu am putea efectua inscrierea dumneavoastra propriuzisa ca si client direct Oriflame.
Comunicari de marketing
La completarea formularelor de pe site puteti alege sa primiti comunicari de marketing (oferte,
promotii, etc. ) din partea noastra sau a partenerului contractual SC Cosmetics Oriflame Romania SRL.
Daca nu doriti sa primiti astfel de mesaje, este necesar sa nu bifati casuta de sub formular “Accept sa
primesc mesaje de marketing”. Daca totusi ati bifat casuta respectiva si doriti sa nu mai primiti
comunicari de marketing, va rugam sa ne scrieti pe contact@inscriereorif.ro;
inscriereorif.ro mai poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti doar daca acest lucru este
cerut de lege sau in cazurile de una credinta in care aceste actiuni sunt necesare pentru: (a)
conformarea la rigorile legii; (b) protejarea si apararea drepturilor de proprietate ale Barnea Marian PFA
si ale site-urilor sale web, sau (c) actionarea in circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei
personale, utilizatorilor acestui website, sau a persoanelor publice.
Securitatea datelor colectate
inscriereorif.ro utilizeaza metode si tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter
personal colectate conform prevederior legale in vigoare.
Serverul pe care site-ul http://inscriereorif.ro este gazduit este protejat de acces fizic si la distanta
limitata, fiind instalat in incinte adecvate tehnic si din punctul de vedere al securitatii.
Legaturi externe: inscriereorif.ro nu garanteaza si nu poarta nici o raspundere pentru eventualele siteuri externe care pot fi accesate de pe acest site sau care trimit la acest site. Orice site extern pe care il
vizitati accesand un link de pe acest site este in afara controlului inscriereorif.ro, riscul acestei accesari
fiind integral suportat de vizitator.
Impunerea acestei Politici de Confidentialitate
Daca aveti intrebari legate Politica de Confidentialitate sau doriti sa fiti informat asupra datelor cu
caracter personal prelucrate de catre inscriereorif.ro si care va privesc direct, va rugam sa ne contactati.

Termeni si conditii de utilizare
Va rugam sa accesati si sectiunea termeni si conditii care se aplica de asemenea accesului/vizitei
dumneavoastra pe Site.

Legislatie
Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o
rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul
inscriereorif.ro. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi
considerata competenta instant judecatoreasca din aceeasi structura administrativa cu sediul
profesional al Barnea Marian PFA.
ATUNCI CAND VIZITATI SITE-UL NOSTRU, SUNTETI DE ACORD CU ABSOLUT TOATE PREVEDERILE
CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, FARA NICI O EXCEPTIE.
Va rugam incetati imediat a mai folosi acest site daca nu acceptati Termenii si Conditiile de mai sus in
totalitatea lor.
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