POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
S.C. BEPCO S.R.L., cu sediul in Ghimbav, DN 1 km 174+507, jud. Brasov, are grijă de intimitatea
dumneavoastră și dorește să vă simțiți apărați pe platforma noastră. Documentul de mai jos, care conține
explicațiile datelor pe care le colectăm vine în întâmpinarea acestor așteptări. Mai jos veți afla cum sunt
colectate informații, care anume și cum vor fi folosite de către noi. De asemenea, veți ști să vă apărați sau
să vă securizați contul.
Această politică de confidențialitate se aplică doar pe site-ul www.bepco.ro. Nu acoperim informațiile
colectate de site-urile terțe, inclusiv cele partenere sau care au cumpărat spațiu de publicitate pe site-ul
nostru.
Site-ul www.bepco.ro conține și link-uri către alte site-uri. Dacă dați click pe un material de pe alt site
promovat de noi, nu răspundem pentru setările lor de intimitate. Vă recomandăm să citiți politica lor de
confidențialitate în momentul când citiți informații de pe acestea.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia
datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispoziţiile Legii nr. 677/2001 și Regulamentul UE 679/2016
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
Salariaţii şi împuterniciţii noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile cu privire la protecţia datelor
conform normelor legale.
În legătură cu toate solicitările legate de datele dvs., de protecţia datelor în cadrul societăţii S.C. BEPCO
S.R.L sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: office@bepco.ro

Scopul prelucrării datelor îl reprezintă:

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către S.C. BEPCO S.R.L. sunt următoarele:
Comunicare prin e-mail.
Putem folosi aceste informații pe care ni le-ați oferit pentru a vă trimite comunicări prin mesaje pe căsuța
poștală electronică. Dacă v-ați înscris pentru unele dintre newsletterele noastre, vă vom trimite aceste
informări pe adresa de mail comunicată. Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul
dumneavoastră. Vă puteți retrage abonarea de la newsletter oricând doriți.

Comunicare prin telefon/sms
Putem folosi aceste informații pe care ni le-ați oferit pentru a vă trimite comunicări prin mesaje tip sms
sau va putem cotacta telefonic.Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Vă
puteți retrage acordul pentru acest tip de comunicare oricând doriți.

Publicitate.
Paginile noastre vor afișa reclame, multe dintre ele fiind influențate de opțiunile selectate de
dumneavoastră și de preferințele de pe site și de pe conturile conexe. De exemplu, folosind informațiile
colectate prin cookies, informațiile demografice de pe site-urile terțe și activitatea dumneavoastră pe site,

putem să publicăm reclame care ar putea fi relevante preferințelor dumneavoastră (vezi Politica privind
fișierele cookies). Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a menține accesul gratuit la websiteurile noastre dar fără a ne afecta activitatea financiară.

Abonamente.
În scopul furnizării serviciilor și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a
abonamentelor), vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele
de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care abonații
sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Analiză statistică.
Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit și care ne este publicul.
Pentru aceasta, agregăm datele din mai multe surse. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți
anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în
cea mai bună formă grafică posibilă.

Control al comportamentului.
www.bepco.ro este o comunitate a dezbaterii civilizate. Putem să folosim datele dumneavoastră
personale pentru a împiedica orice activitate ilegală, interzisă pe site sau care lezează activitatea celorlalți
pe site.

Concursuri.
În legătură cu participarea dumneavoastră la diferitele concursuri organizate prin intermediul websiteurilor noastre, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal, în scopul selecționării
câștigătorilor, alocării premiilor și centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum și
al comunicării cu dumneavoastră și alte persoane în legătură cu cele de mai sus. Această prelucrare se
bazează pe interesul legitim al S.C. BEPCO S.R.L. sau pe executarea unui contract la care dumneavoastră
sunteți parte (de exemplu, când completați un formular de înscriere la un astfel de concurs) ori pe
consimțământ, în cazul datelor cu caracter sensibil.
In aceleași condiții cu cele arătate, în funcție de caracterul sau natura unui anumit concurs, putem, de
asemenea, să publicăm fotografiile, înregistrările video, înregistrările audio sau înregistrările audiovizuale
cu dumneavoastră.
În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul
dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele
dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment
prin intermediul adresei de e-mail office@bepco.ro. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va
afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.
De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare,
datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor
noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind
necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?
• Dreptul de retragere a consimtamantului;
In situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, iti poti retrage consimtamantul in
orice moment si in mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@bepco.ro cu

subiectul „retragere consimtamant”.
• Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
• Dreptul de a te adresa justitiei;
• Dreptul de acces;
Ai dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter
personal care te privesc si, in caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.
• Dreptul la rectificare;
Ai dreptul de a obtine de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter
personal inexacte care te privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate
datele, ai dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete,
inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
• Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
In situatiile in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, s-a retras
consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrarii si nu
exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau datele cu caracter
personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obtine stergerea datelor care te privesc, fara
intarzieri nejustificate.
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
Ai dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica
unul din urmatoarele cazuri:
(a) contesti exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite noua sa verificam
exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in
schimb restrictionarea utilizarii lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar tu ni le soliciti
pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
(d) te-ai opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul
de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.
• Dreptul la portabilitatea datelor
Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care ni le-ai furnizat intrun format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si ai dreptul de a
transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, in cazul in care:
(a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al
articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul
(1) litera (b) din GDPR; si
(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afecteaza in mod similar
intr-o masura semnificativa
Nu ai acest drept in cazul in care decizia:
(a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre tine si un operator de
date;
(b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care
prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si
intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la baza consimtamantul tau explicit.

CUM ITI EXERCITI DREPTURILE
Pentru a-ti exercita drepturile legale, te rugam sa ne contactezi la adresa de e-mail
office@bepco.ro
Ce date sunt stocate de S.C BEPCO S.R.L.?
Stocarea şi prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem
şi în scopuri statistice
În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex.
data şi ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fişierul accesat, cantitatea
datelor transmise, tipul şi versiunea browser-ului, sistemul de operare, ) către serverul nostru, pe baza
unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate şi utilizate exclusiv în scop statistic şi în scop de analiză, de
ex. pentru îmbunătăţirea experientei dvs, pe site.
Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alt identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesati siteul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și ca atare le vom trata ca atare.
Stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personale
Datele pentru serviciul newsletter.
La înregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele Dvs. sunt utilizate de S.C. BEPCO S.R.L în scopuri
promoţionale și de marketing. Utilizarea încetează de îndată ce renunţaţi la serviciul newsletter. Puteţi
renunţa oricând la serviciul newsletter prin dezabonare.
Datele contului de utilizator.
La inregistrarea ca utilizator pe site colectam: nume, prenume, sau pseudonimul dorit, email, fotografie,
daca asociati un cont de pe o rețea de socializare avem acces la adresa profilului dvs de pe respectiva
rețea de socializare. Puteți să renunțați la contul dvs. Prin trimiterea unui email la adresa office@bepco.ro.
Abonamente.
În vederea încheierii unui abonament se colectează urmatoarele date: nume, prenume, vârstă, adresă,
nr telefon, adresă de email, fax și date bancare în cazul în care plata se face prin card.
Utilizarea de cookie-uri Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt salvate de browser-ul dvs. de internet
şi servesc pentru a face pagina noastră de internet per total mai uşor de utilizat, mai eficientă şi mai sigură.
Cookie-urile nu cauzează daune computerului dvs. şi nu conţin viruşi. Puteţi împiedica instalarea cookieurilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dvs.
Pagina noastră online conţine cookie-uri. Cookie-urile salvează în special setările alese de dvs. De
asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic. Vă atragem atenţia asupra faptului că prin
împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu puteţi utiliza toate funcţiile paginii noastre
de internet
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și
pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize
informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite
de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.
Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa
Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail protectiadatelor@delcar.ro
Pentru informatii despre coockie va rugam cititi : Polica Coockie(link)

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că
această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de
navigare.

Perioada de păstrare a datelor personale

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în
considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și
termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Dacă doriți mai multe informații despre
cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la
adresa protectiadatelor@delcar.ro
În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului
dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin
consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul
înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter
personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date
cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul
exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).
Securitatea datelor
Pagina noastră de internet şi celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice
şi organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor Dvs. de către persoane neautorizate
precum şi împotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs.
Este necesar să trataţi în permanenţă cu confidenţialitate datele Dvs. de acces şi să închideţi fereastra de
browser când terminaţi vizitarea paginii noastre de internet.
Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteţi identifica
transmiterea de date criptate (https) prin afişarea unui simbol de închidere, de ex. afişarea unui simbol
de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului Dvs.
Întrebari, Sugestii și Reclamații?
Aveți întrebări referitoare la protecția datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastră de
internet? Nicio problemă, vă ajutăm cu placere.
Email: office@bepco.ro

