Informare cu privire la procesarea datelor cu caracter personal
Pentru functionarea in conditii optime a site-ului www.bepco.ro, datele cu caracter personal si cookieurile sunt foarte importante.
www.bepco.ro foloseste cookies pentru a tine minte faptul ca v-ati logat pe site si pentru a putea lua
legatura cu dumneavoastra. Aceasta presupune si prelucrarea datelor dumneavoastra, dupa cum
urmeaza:
Prelucrarea datelor pentru care nu este necesar consimțământul
Formular de contact general


Formular de contact: La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele
dumneavoastră cu caracter personal din categoriile: date de contact și de identificare si textul
solicitării dumneavoastra, în condițiile prevăzute în această secțiune.



Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră



Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde
credibil.



Durata de stocare: 12 luni



Consecintele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu
vă vom putea furniza informațiile solicitate.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise catre echipa BEPCO, iar dumneavoastră veți fi contactaț
pentru a răspunde solicitărilor adresate prin formularul de contact.
De asemenea acestea vor colecta statistici anonime, pentru a va oferi si livra functii avansate si continut
personalizat de marketing.
Pentru a va putea bucura de intreaga experienta ca vizitator al site-ului www.bepco.ro este necesar sa
fiti de acord cu procesatori de date.
vezi procesatorii nostri de date
Procesator Date

La ce foloseste

Curier

In cazul solicitarii livrarii prin curier a produselor, sunt necesare datele de livrare.

Sistem facturare

Sistemul de gestiune si facturare are nevoie de datele dumneavoastra pentru a procesa factura
comenzii.

Google Analytics si
Google Tag Manager

Serviciile Google ne ofera date statistice cu privire la traficul online din site si parametrii de incarcare a
paginii.

Procesatorul de plati
online

Pentru a putea fi efectuata plata comenzii online, cu cardul, este obligatorie furnizarea datelor
personale catre procesatorul de plati.

Procesator Date

La ce foloseste

Google Adwords

Optimizeaza reclamele transmise online.

Youtube

Pentru prezentarea informatiilor si a portofoliului de produse sub forma continutului video avem
nevoie de datele dumneavoastra.

2Performant

Program prin intermediul caruia produsele noastre pot fi distribuite si pe alte site-uri. Pentru o
desfasurare corecta a comenzii (accesare site, plasare comanda) si a platii aferente (comision
parteneri), sunt necesare datele dvs.

ACCEPT

