
Politica de confidentialitate 

Prin utilizarea site-urilor noastre web si a paginilor oficiale Install Home Distribution SRL din retelele sociale, va 

exprimati acordul cu privire la prevederile Politicii de Confidentialitate actuale, asa cum este aceasta publicata pe 

site-urile noastre, precum si cu prevederile Termenilor si Conditiilor. In cazul in care nu sunteti de acord cu 

vreuna din prevederile Politicii de Confidentialitate sau a Termenilor si Conditiilor, va rugam sa nu utilizati site-ul 

si sa nu ne furnizati Informatiile dumneavoastra cu Caracter Personal. 

 

 

Informatiile pe care le Colectam 

Asa cum este definit in Politica de Confidentialitate, "Informatii cu Caracter Personal" inseamna 

orice informatie care are legatura cu identitatea dumneavoastra cum ar fi numele dumneavoastra, 

adresa, numarul de telefon fix, numarul de telefon mobil, nume de utilizator, varsta si/sau adresa 

de email. Site-ul pe care ati intrat poate colecta unele sau toate tipurile de Informatii cu Caracter 

Personal prin intermediul loteriilor, concursurilor, jocurilor, sondajelor, chestionarelor, 

promotiilor sau prin intermediul unui formular de inregistrare. Unele dintre Site-urile noastre va 

pot solicita inregistrarea sau dezvaluirea informatiilor personale pentru a participa la trageri la 

sorti, concursuri, jocuri sau alte activitati. Pentru a va inregistra pe site-urile noastre, va solicitam 

sa dezvaluiti informatii cum ar fi numele, codul postal, adresa de email, data de nastere si sexul 

si in unele cazuri numarul de telefon mobil. Install Home Distribution SRL nu va colecta 

Informatii cu Caracter Personal in urma vizitei dumneavoastra pe site-urile noastre daca acestea 

nu ne sunt furnizate in mod voluntar, si nu va vom solicita sa furnizati mai multe informatii decat 

este necesar pentru a participa la activitatile de pe site-urile noastre. De asemenea, nu colectam 

date financiare sau alte informatii sensibile referitoare la utilizatorii nostri. 

 

Site-ul pe care ati intrat poate colecta de la dumneavoastra Informatii cu Caracter Personal cu 

privire la o terta parte (de exemplu., site-ul va poate permite sa trimiteti un email sau un mesaj 

catre un prieten, caz in care vom avea nevoie de numele persoanei respective si de adresa de 

email a acesteia). Va rugam sa notati faptul ca folosim astfel de informatii numai pentru scopul 

specificat (de exemplu, pentru a trimite mesajul email) si nu vom mai contacta respectiva terta 

parte in afara cazului in care terta parte ne contacteaza sau ne acorda permisiunea in acest sens. 

 

 

Modul in care folosim Informatiile cu Caracter 
Personal 

Atunci cand furnizati Informatii cu Caracter Personal pe un site al Install Home Distribution 

SRL, vom consolida aceste Informatii cu Caracter Personal si le vom folosi pentru scopul in care 

acestea au fost colectate (e.g., pentru a va introduce in baza de date pentru tragerea la sorti sau 

pentru a trimite premiul castigat) in conformitate cu termenii Politicii de Confidentialitate. Le 

putem folosi de asemenea pentru a va contacta in legatura cu produsele si promotiile Install 

Home Distribution SRL , precum si pentru alte produse si servicii, care ne sunt solicitate de catre 

dumneavoastra sau care va pot interesa (inclusiv cele pe care le putem oferi in colaborare cu alte 



companii). Totusi, puteti opta in orice moment sa renuntati la orice legatura viitoare prin 

dezabonarea de la baza noastra de date, urmand instructiunile de dezabonare incluse in fiecare 

email promotional sau prin modificarea preferintelor pentru contul dumneavoastra. Folosim de 

asemenea Informatiile cu Caracter Personal pentru a tine evidenta activitatilor utilizatorului pe 

site-urile noastre, pentru a imbunatati activitatile noastre de marketing si de promovare, sa 

analizam statistic utilizarea site-ului, sa imbunatatim caracteristicile precum si conceptia si 

continutul site-ului si pentru a imbunatati strategiile de marketing. 

 

De asemenea, putem sa consolidam Informatiile dumneavoastra cu Caracter Personal prin 

asocierea acestora cu date obtinute de la terte parti, cum ar fi informatii nepersonale (e.g., 

caracteristici demografice si geografice) precum si alte date publice disponibile, cum ar fi 

informatiile rezultate in urma unui recensemant. Astfel de informatii consolidate ne vor ajuta sa 

furnizam utilizatorilor o experienta adaptata nevoilor acestora. 

Folosim în interiorul site-ului nostru cookie-uri de urmărire şi performanţă pentru a vă permite o 

mai bună experienţă a folosirii acestuia. Informaţiile primite de la aceste cookie-uri ne ajută să 

înţelegem modul în care vizitatorii noştri folosesc website-ul, să stabilim vizitatorii unici sau 

timpul mediu petrecut vizualizând acest website sau alte pagini web pentru a putea îmbunătăţii 

calitatea conţinutului prezentat dumneavoastră. 

 

 

Modificari ale Politicii de Confidentialitate 

Utilizatorii trebuie sa fie constienti ca, atunci cand se afla pe un site Install Home Distribution 

SRL ar putea fi directionati catre alte site-uri, pe care nu le putem controla. Pot exista link-uri 

catre alte site-uri care includ link-uri catre alte agentii de publicitate, sponsori si parteneri. Aceste 

site-uri pot trimite propriile module cookies catre utilizatori, sau colecta in alt mod date sau 

solicita Informatii cu Caracter Personal. Fiti intotdeauna atenti unde navigati pe Web. Verificati 

site-ul asociat pentru a localiza si revizui politica de confidentialitate a acestuia, care poate fi 

diferita de aceasta Politica de Confidentialitate. Install Home Distribution SRL nu garanteaza si 

nu acorda nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau deplinatatea continutului 

sau la politica de confidentialitate a site-ului Web al unei terte parti care ar putea fi asociat cu 

acest site. 
 


