POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A FIRMEI SC BARDI AUTO SRL
Numele firmei: Societate Comercială BARDI AUTO Societate cu Răspundere Limitată (mai departe:
Bardi Auto SRL.)
Adresa firmei: str. Industriilor Nr. 20-26, com. CHIAJNA, jud. ILFOV - 077040
Numărul la Registrul Comerțului: J23/1284/26.06.2006
Contact: Adresa: str. Industriilor Nr. 20-26, com. CHIAJNA, jud. ILFOV - 077040, Tel: 004(0)-21313.26.26; Fax: 004(0)-21-313.26.11; E-mail: info@bardiauto.ro
1. INTRODUCERE
Bardi Auto încearcă să protejeze cât mai mult posibil dreptul la intimitate şi anonimitatea utlizatorilor
sitului. Site-ul Bardi Auto oferă utilizatorilor o navigare online sigură, care să nu afecteze în mod negativ
viaţa personală. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informaţiile pe care dumneavoastra le
oferiţi bazei noastre de date sunt folosite numai în scopurile urmărite de dumneavoastră.
2. ANUNȚ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată ale Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private ân sectorul comunicaţiilor
electronice S.C. BARDI AUTO S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai
pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul
colectării datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor Bardi Auto informaţii şi servicii de cea mai
buna calitate, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate. Refuzul dvs. de a furniza date
determină imposibilitatea de a vă oferi serviciile solicitate. Informaţiile înregistrate sunt destinate
utilizării de către operator şi sunt comunicate numai autoritatile publice, şi numai în cazul în care acestea
o cer pentru derularea unui act administrativ ori de justiţie. Potrivit Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de
dreptul de acces, de intervenţie sau ştergere asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale si dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrarii datelor
personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să
vă adresaţi cu o cerere scrisă adresa la contact@bardiauto.ro sau prin poştă pe adresa societatii noastre
menţionată la datele de contact. Dacă datele despre dumneavoastra sunt parţial sau total eronate, vă
rugăm să ne informaţi pentru a opera modificările cât mai curând posibil.
3. DOMENIUL SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Acordul de confidenţialitate privind politica securităţii datelor personale, acopera modul în care sunt
prelucrate datele cu caracter personal care vă pot identifica în momentul utilizării site-ului Bardi Auto.
De asemenea se vor lua în vedere şi datele persoanelor juridice, partenere sau nu, care utilizeaza siteurile Bardi Auto. Acest acord de confidenţialitate furnizează informaţii referitoare la `cookies`, utilizarea
lor de către terţi şi modul de dezactivare.
4. INFORMAȚII GENERALE COLECTATE DE BARDI AUTO
În momentul înregistrării pe site-ul Bardi Auto , prin crearea unui cont şi prin accesarea diferitelor
servicii şi produse Bardi Auto, ori prin activarea unor materiale promotionale sau publicitare, Bardi Auto
va prelucra informaţii cu caracter personal de natură s identifice o anumita persoană.
În formularul de înregistrare, Bardi Auto va putea cere să furnizaţi date personale ca numele, adresa,

adresa de e-mail, telefon, informaţii de contact, informaţii în vederea facturării serviciilor Bardi Auto şi
alte informaţii prin care se poate efectua identificarea. Bardi Auto de asemenea primeşte şi înregistrează
pe serverele sale informaţii referitoare la adresa IP şi informţtiile cookie a site-ului solicitat. Bardi Auto
utilizează informaţia stocată în scopul de a facilita accesul la aceste site-uri, de a îmbunătăţi anumite
produse şi servicii şi pentru a vă informa referitor la ultimele produse şi servicii de care sunteţi interesat.
5. AFIȘAREA DATELOR PERSONALE ÎN SPAȚIILE PUBLICE ALE BARDI AUTO
Informaţiile cu caracter personal postate de către utilizatori în locurile publice apaţinând Bardi Auto, cum
ar fi formulare de luare în evidenţă şi formulare de contact, buletine informative, bază de date cu CVurilor căutabile, pot fi copiate şi stocate de către terţi asupra cărora Bardi Auto nu are nici un control.
Bardi Auto nu este responsabil pentru faptul că terţe părti utilizează informaţii pe care le-aţi postat sau leaţi făcut disponibile în spaţiile publice aparţinând Bardi Auto.
6. COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE
BARDI AUTO
Bardi Auto utilizează informaţiile colectate de pe site-urile Bardi Auto, în scopul de a administra
înregistrarea şi cererea de înregistrare a conturilor dvs., de a soluţiona întrebările şi problemele dvs.
legate de produsele şi serviciile comercializate, de a îmbunătăţii site-ul nostru, de a consulta utilizatorii
în vederea creşterii calităţii produselor şi serviciilor oferite. La înregistrarea fișei de luare în evidenţă, vă
daţi acordul asupra utilizării datelor dvs. cu caracter personal pentru a fi informaţi prin e-mail sau alte
forme de comunicare asupra actualizării site-urilor web, noilor oportunităţi si promoţii oferite de Bardi
Auto şi asupra informaţiilor adiţionale care sunt în interesul dvs. precum şi news-lettere periodice sau
ocazionale cu informaţii utile. Utilizarea datelor cu caracter personal de către Bardi Auto este în
conformitate cu reglementările legale în vigoare în legătură cu protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
7. TRANSMITEREA ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL
Bardi Auto nu va transmite, vinde sau închiria către terţe părţi informaţiile dvs. cu caracter personal.
Bardi Auto poate totuşi transmite informaţia terţilor în cazurile următoare:
- Dacă vă daţi acordul dvs.
- Dacă este necesară transmiterea unor informaţii în vederea furnizării produselor şi serviciilor solicitate
de dvs.
- În cazul în care informaţia e necesara partenerilor companiei pentru îmbunătăţirea sau facilitarea unor
servicii sau produse solicitate de dvs. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter
personal furnizate direct de Bardi Auto doar în masura în care este necesară asistenţa lor.
- Putem transmite informaţii cu caracter personal autorităţilor sau instituţiilor publice conform
prevederilor legale sau bunei-credinţe dacă:
- Este special prevăzut intr-o dispoziţie legală;
- Protejează drepturile companiei Bardi Auto sau companiilor afiliate;
- Previne o infracţiune sau protejeaza siguranţa naţionala;
- Protejează siguranţa individului sau siguranţa publică;
- Aceste informaţii sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situaţii.
- În cazul în care activităţile dvs. contravin termenilor şi condiţiilor statuate de Bardi Auto, sau a
instrucţiunilor pentru utilizarea anumitor produse şi servicii;
- În cazul în care Bardi Auto fuzionează sau e achiziţionată total sau parţial de o altă companie baza de
date e transferată noului operator.

În cazul în care Bardi Auto devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidator, administrator sau
cumparator, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacţionată doar cu acordul instanţei. În cazul în
care vor aparea situaţii menţionate mai sus veţi fi anuntaţi prin e-mail sau printr-un anunţ postat pe siteurile Bardi Auto.
8. CV-URI DEPUSE SAU COMPLETATE ONLINE
Din moment ce pe pagina web Bardi Auto există un submeniu denumit Locuri de muncă , un meniu
destinat recrutării on-line vă acordăm posibilitatea de a înregistra propriului CV în baza noasta de date.
Puteţi să ştergeţi CV-ul din baza noastră de date oricând, la cererea dvs. trimisă la contact@bardiauto.ro.
Dacă din oarecare motiv postaţi datele altei persoane e necesar ca persoana respectivă să îşi fi dat în
prealabil acordul pentru acest act.
9. DREPTUL DE A ȘTERGE SAU A MODIFICA DATELOR DVS. DEȚINUTE DE BARDI
AUTO
Bardi Auto conferă dreptul utilizatorului de a modifica datele de contact pe care le-aţi înregistrat, sau
unele aspecte de care sunteţi interesat, incluzând noile informaţii despre produse şi servicii lansate. De
asemenea puteți să solicitati operatorului ştergerea datelor dvs. oricănd fără a motiva această cerere.
10. SECURITATEA DATELOR
Bardi Auto garantează securitatea datelor colectate şi stocate despre utilzatorii site-ului, şi se straduie
prin toate mijloacele posibile să le protejeze.
11. COOKIES
Pentru a vă oferi o navigare cât mai fluidă pe pagina web Bardi Auto, folosim o facilitate a browserului
internet numită cookie. Cookies sunt fişiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe harddiskul utilizatorului. Aceste cookies sunt folosite pentru a memora preferinţele utilizatorilor, pentru a
monitoriza parcursuri pe site, şi pentru a personaliza paginile in functie de vizitator şi browserul utilizat
de
acest .
Aveţi optiunea de a seta browserul astfel încât sa respingă cookies. În acest caz însă, va exista un efect
negativ asupra navigării pe situl nostru.
12. FEEDBACK
Bardi Auto oferă posibilitatea utilizatorilor sitului de a trimite comentarii, întrebări şi sugestii. Orice
informaţie care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul
la confidenţialitate şi la imagine al persoanelor.
13. POSIBILE MODIFICĂRI ALE POLITICEI DE CONFIDENȚIALITATE
Dacă vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidenţialitate, vom publica
respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informaţii pe care le
colectăm şi modul în care le utilizăm. Daca aveţi întrebări cu privire la politica noastră de
confidenţialitate vă rugăm să ne scrieţi la contact@bardiauto.ro . Vă mulţumim că folosiţi serviciile
noastre. Vă asigurăm că vom încerca şi vom depune eforturi considerabile să vă oferim întotdeauna cele
mai bune servicii şi să rămânem prietenul dumneavoastră şi în timpul navigării pe www.bardiauto.ro.

