I.

Accesarea site-ului www.classmedia.ro si a tuturor site-urilor (de prezentare si a

magazinelor online)

aflate in proprietatea Class Media srl. - implica acceptul

UTILIZATORILOR ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania Class
Media srl

Scopurile prelucrarii acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru

realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promotiiile retelei Class Media srl sau
despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de Class Media srl prin orice mijloace
de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.). Class Media srl este unicul detinator al
informatiilor colectate de pe acest site si site-urile aflate in proprietatea Class Media srl se
obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti prin vanzare, dezvaluire partiala, sau
inchiriere. Singurele exceptii de la aceasta regula o constituie operatorul de marketing
direct care efectueaza diverse actiuni specifice agreate de Class Media srl in baza unui
document de tip NDA (Non-Disclosure Agreement) si a unui contract, ambele validate de
catre Dep.Juridic, precum si institutiile financiare implicate in funrizarea serviciului de
aplicare pentru obtinere unei solutii de finantare.
II. Colectarea datelor - se face prin diverse modalitati si instrumente specifice precum: soft
profesional de urmarire a traficului, aplicatia de gestiune a newsletterului, prin salvarea in
baze de date a diversele formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de
catre utilizatori, prin chestionare online etc.
Utilizam adresele IP pentru a analiza obiceiurile de navigare, a administra site-ul, a urmari
interesele utilizatorilor si a aduna informatii demografice pentru uz intern. Toate acestea au
ca scop cresterea gradului de usurinta in utilizarea site-ului si publicarea unor informatii cat
mai relevante pentru interesele utilizatorilor. Adresele IP nu au nici o legatura cu informatiile
personale.
III. Acces restrictionat si (dez)abonare - exista zone in site care necesita inregistrare (vezi
cont client) sau abonare (vezi sectiunea newsletter). In cazul newsletterului, fiecare
editie/alerta contine si modalitatea de dezabonare; odata accesata aceasta optiune,
dezabonarea se aplica imediat, nefiind necesare alte confirmari din partea utilizatorilor. In
functie de tipul de inregistrare (creare cont site, abonare newsletter, aplicatie formular
online de creditare), utilizatorului ii pot fi solicitate date precum: nume, prenume, email,

adresa, CNP, companie etc. Aceste date sunt foloste pentru identificare, validarea sau
completarea contului de abonat, pentru evaluarea datelor inscrise in formularul online de
creditare.
In cazul aplicatiei, "Recomanda unui prieten", vor fi cerute numele si adresa de e-mail a
prietenului persoanei careia vrei sa recomanzi un produs/ Newsletterul Class Media srl sau .
Aplicatia va trimite automat prietenului sau un mesaj e-mail prin care-l invita sa viziteze siteul www.classmedia.ro sau site-urile aflate in proprietatea Class Media srl stocheaza aceasta
informatie pentru singurul scop de a trimite acest unic mesaj e-mail. Pe adresa prietenului
nefiind trimise alte alerte/ informari, fara acordul sau prealabil.
IV. Cookies - site-ul classmedia.ro si site-urile aflate in proprietatea Class Media srl
foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, continand informatii
despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezinta un avantaj in folosul
vizitatorilor, acesta premintand memorarea unor optiuni de navigare in site precum limba in
care se afiseaza site-ul, tip de filtre care se aplica la afisarea unor anumite pagini, memorare
numelui de utilizator si a parolei pentru un acces rapid la continutul site-ului. Neacceptarea
unui cookie nu inseamna ca utilizatorului ii va fi refuzat accesul de navigare in site, de citire
a continutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza si
segmenta interesele utilizatorilor fata de anumite zone sau aplicati ale site-ului, fapt care le
permite ulterior imbunatatirea experintei de navigare, introducerea unui continut relevant
pentru utilizator, etc. Unii dintre partenerii nostri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul
nostru , de exemplu, cei care isi fac publicitate. Cu toate acestea, nu avem acces si nici nu
putem controla aceste cookie-uri.
V. Link-urile –www.classmedia.ro si site-urile aflate in proprietatea Class Media srl contin
link-uri catre alte site-uri. SC Class Media S.R.L. nu este responsabil de politica de
confidentialitate practicata de acestia. Va recomandam consultarea in prealabil a termenilor
legali si a celorlalte informatii referitoare la colectarea informatiilor cu caracter personal.
Normele expuse in acest text se aplica doar in cazul informatiilor colectate pe acest site.

VI. Programul de fidelitate Bonus Card - prin participarea la acest program, persoanele
fizice isi exprima consimtamantul in mod tacit pentru ca datele lor cu caracter personal sa
fie administrate si prelucrate de operatorul S.C CLASS MEDIA S.R.L., in scopurile
prezentate in regulamentul programului, si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
VII. Notificari si actiuni privind informatiile despre utilizatori - la cererea scrisa a
utilizatorilor, datata si semnata, expediata pe adresa Class Media srl, acesta se obliga:
a) sa confirme solicitantilor, daca prelucreaza sau nu date personale; acest lucru se face
gratuit, o singura data pe an;
b) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod
gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date;
c) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, daca acesta solicita acest
lucru.
VIII.Comunicarea modificarilor
Daca informatiile de identificare ale unui utilizator se schimba (ca de exemplu codul postal)
sau daca un utilizator doreste sa renunte la serviciile nostre, vom avea grija sa corectam,
actualizam sau sa eliminam acele date personale care ne-au fost incredintate de catre
utilizator. Acest lucru poate fi realizat fie de pe pagina de inregistrare, fie prin intermediul
unui email trimis la adresa office@classmedia.ro .
Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicata catre utilizatori prin email,
astfel incat acestia sa fie intotdeauna informati cu privire la informatiile pe care le colectam,
cum le utilizam si in ce circumstante, daca exista, le facem publice. Utilizatorii vor putea sa
fie sau nu de acord cu utilizarea informatiilor in alte scopuri. Vom utiliza informatiile in
concordanta cu politica sub care au fost culese informatiile.
IX.Securitate
Acest site adopta toate masurile de securitate necesare protejarii informatiilor personale ale

utilizatorilor nostri. In momentul completarii datelor personale pe site-ul nostru, informatiile
vor fi protejate atat offline cat si online.
Fiind de acord cu prezentul document "Politica de confidentialitate" , utilizatorii isi asuma in
totalitate eventualele riscuri.

