
 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE - GDPR 

Începând din data de 25 mai 2018, devin aplicabile, în toate statele Uniunii Europene, 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

(“GDPR”).  

Vim Spectrum SRL a întocmit o notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului, pe care vă îndemnăm să le citiţi la următorul 

link: 

Notificare parteneri: http://www.vimspectrum.ro/wp-content/uploads/2018/06/1.pdf  

În cazul în care aveți alte întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal, vă invităm să ne contactați la adresa vim@vimspectrum.ro. 

Politica de confidentialitate 

Această Politica se referă la modul în care colectăm, reținem și utilizăm informațiile 

personale. Această Politică se aplică doar informației colectate de către noi din resurse online 

care afișează un link către această Politică și nu din orice altă sursă. Folosind acest website 

sunteți de accord cu colectarea și utilizarea informației așa cum este prevăzut în această 

politică de confidențialitate. 

Termenul de „date personale”, așa cum este folosit în această Politică, se referă la informații 

precum numele, data de naștere, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon sau 

adresa IP care pot fi folosite să vă identifice.  

Următoarele secțiuni vor explica cum și când colectăm date personale de la dumneavoastră.  

Serviciile noastre nu cer nicio formă de înregistrare. Vă este permis accesul pe site-ul nostru 

fără să ne spuneți cine sunteți. Cu toate acestea, pentru anumite servicii pe siteul nostru este 

posibil să fie nevoie să completați anumite câmpuri (unele obligatorii, iar altele opționale). În 

aceste situații, dacă alegeți să nu oferiți anumite date personale cerute de către noi, este 

posibil să nu aveți acces în anumite părți ale site-ului și să nu vă putem răspunde la anumite 

întrebări. 

Procesăm datele personale în scopurile despre care vă informăm atunci când vă cerem datele 

respective. Spre exemplu, putem colecta și utiliza date personale pentru a vă oferi produse 

sau servicii, pentru a promova produse și servicii pe care le considerăm relevante pentru 

dumneavoastră sau pentru a comunica cu dumneavoastră din alte motive. 

Păstrăm datele dumneavoastră în concordanță cu toate cerințele de raportare și păstrare de 

documentație aplicabile din punct de vedere legal sau etic. 
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Dezvăluirea informației cu caracter personal 

Nu vom vinde, împărți sau distribui în orice fel datele dumneavoastră personale unor terțe 

părți, decât în situațiile prevăzute de această Politică de confidențialitate. Datele personale pot 

fi transferate ocazional unor terțe părți care acționează pentru sau în numele Vim Spectrum 

SRL, pentru procesare suplimentară în concordanță cu scopurile pentru care datele au fost 

colectate în mod inițial, cum ar fi servicii de livrare, evaluare sau suport tehnic. Dacă 

dezvăluiri ale datelor personale vor avea loc, vom încerca să ne asigurăm că procesarea este 

executată în concordanță cu scopurile și în limitele conform cărora au fost colectate în mod 

inițial. 

Sunt două cazuri în care datele personale colectate de la dumneavoastră pot fi transferate unei 

terțe părți. Primul caz este vânzarea, asignarea sau transferarea afacerii. Al doilea caz în care 

datele personale pot fi dezvăluite unei terțe părți este cel în care suntem obligați să facem 

acest lucru ca urmare a unei legi aplicabile, a unui ordin judecătoresc sau a unei reglementări 

guvernamentale sau dacă o astfel de dezvăluire este necesară în sprijinul unei investigații 

legale sau penale. 

Dreptul de acces 

Aveți dreptul de a vă asigura că datele dumneavoastră personale sunt în permanență 

actualizate. În plus, ne puteți spune oricând să nu vă mai contactăm. Dacă vreți să ne 

contactați în legătură cu utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne trimiteți 

un e-mail la adresa vim@vimspectrum.ro. Dacă ne contactați, vă rugăm să precizați unde ați 

furnizat informația și informațiile specifice pe care doriți să le corectăm, actualizăm sau 

ștergem. Cererile dumneavoastră vor fi procesate rapid și profesionist. Cererile de ștergere ale 

datelor personale sunt supuse oricăror obligații legale sau etice legate de raportare sau 

păstrare de documente impuse asupra noastră. 

Siguranță și confidențialitate 

Pentru a asigura siguranța și confidențialitatea datelor personale pe care le colectăm online, 

folosim rețele de date protejate, printre altele, de către firewall-uri și parole în conformitate 

cu standardele industriei. În decursul procesării datelor dumneavoastră personale, vom lua 

măsuri create pentru a proteja această informație de pierdere, utilizare greșită, acces 

neautorizat, dezvăluire, alterare sau distrugere. Deși nu putem garanta că nu vor exista 

pierderi, utilizări greșite, accesări neautorizate, dezvăluiri, alterări sau distrugeri ale datelor, 

vom încerca să prevenim astfel de situații neplăcute. 

Date anonime și „Cookies” 

Vom colecta și procesa anonim informații despre vizitele dumneavoastră către acest site, cum 

ar fi unele dintre paginile pe care le vizitați. Astfel de informații anonime sunt folosite de 

către noi pentru a îmbunătăți conținutul site-ului din punct de vedere de marketing. Ca să 
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putem face asta putem instala "cookies" care să colecteze date de prim nivel a numelului 

domeniului userului  precum şi data şi ora accesului. „Cookie-urile” folosite de noi, nu pot fi 

folosite pentru a descoperi identitatea unui utilizator. Un „cookie” este o mică bucată de 

informație care este trimisă către browser-ul dumneavoastră și care este stocată pe hard-disk-

ul computerului dumneavoastră. Cookie-urile nu provoacă daune computerului 

dumneavoastră. Vă puteți seta browser-ul să vă notifice când primiți un „cookie”, iar această 

funcție vă permite să decideți dacă vreți să îl acceptați sau nu. Putem obține serviciile unor 

părți externe care să ne asiste în colectarea și procesarea informației descrise în această 

secțiune și toate aceste terțe părți trebuie să respecte obligațiile descrise mai sus. 

Vă asigurăm că noi NU colectăm sau căutăm orice informații personale identificabile despre 

vizitatorii noștri prin aceste tag-uri și cookie-uri, cum ar fi nume, adrese, adrese de e-mail sau 

numere de telefon. 

Utilizarea Google Analytics 

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google LLC 

(„Google”). Google Analytics utilizează cookie-uri și tehnologii similare, pentru a putea 

analiza și îmbunătăți site-ul nostru web pe baza comportamentului dumneavoastră ca 

utilizator. Datele colectate în acest context pot fi transmise de Google pentru evaluare către 

un server în SUA și pot fi stocate acolo. În cazul în care sunt transmise în SUA date cu 

caracter personal, Google se supune acordului UE-SUA Privacy Shield. Adresa 

dumneavoastră IP este totuși scurtată înainte de evaluarea statisticilor de utilizare, astfel încât 

să nu poată fi dedusă identitatea dumneavoastră. În acest scop, Google Analytics a fost extins 

pe site-ul nostru web cu codul „anonymizeIP”, pentru a asigura o colectare anonimizată a 

adreselor IP. 

Google va prelucra informaţiile obținute prin intermediul cookie-urilor pentru a evalua 

utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web, pentru a întocmi rapoarte despre 

activităţile site-ului web pentru administratorul acestuia şi pentru a oferi alte servicii conexe 

utilizării site-ului web şi utilizării internetului. 

Stocarea cookie-urilor Google Analytics se face în baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. 

Deținătorul site-ului web are un interes legitim să analizeze comportamentul utilizatorilor 

pentru a-și optimiza atât site-ul web, cât și reclamele. 

Videoclipuri YouTube încorporate  

În site-ul nostrum web sunt încorporate videoclipuri, care sunt stocate pe YouTube și care pot 

fi redate direct de pe site-urile noastre web. YouTube este un serviciu multimedia al 

YouTube LLC („YouTube”), o societate a grupului Google LLC („Google”). În cazul în care 

sunt transmise în SUA date cu caracter personal, Google și compania din cadrul grupului, 

YouTube, se supun acordului UE-SUA Privacy Shield. Temeiul juridic este art. 6 alin. 1 



 

prop. 1 lit. f din RGPD, pe baza interesului nostru legitim cu privire la încorporarea 

conținuturilor video și de imagine. 

Odată cu vizitarea site-ului nostru web, YouTube și Google primesc informații cu privire la 

faptul că ați accesat subpagina corespunzătoare a site-ului nostru web. Acest lucru are loc 

indiferent dacă sunteți sau nu înregistrat la YouTube sau Google. YouTube și Google 

folosesc aceste date în scopuri de publicitate, studiu de piață și configurare personalizată a 

site-urilor lor web. Dacă accesați YouTube pe site-ul nostru web în timp ce sunteți 

autentificat în profilul dumneavoastră YouTube sau Google, YouTube și Google pot asocia 

acest eveniment cu profilul respectiv. Dacă nu doriți această asociere, este necesar să vă 

deconectați de pe Google înainte de accesarea site-ului nostru web. 

Utilizarea Google Maps 

Site-ul nostru web utilizează serviciul de hărți Google Maps al Google LLC. („Google”). 

Pentru ca materialul hărților Google pe care îl utilizăm să poată fi încorporat și afișat în 

browserul dumneavoastră web, acesta din urmă trebuie să poată crea, la accesarea paginii de 

contact, o conexiune cu un server Google, care se poate afla și în SUA. În cazul în care sunt 

transmise în SUA date cu caracter personal, Google se supune acordului UE-SUA Privacy 

Shield. Google obține astfel informația că pagina de contact a site-ului nostru web a fost 

accesată de la adresa IP a echipamentului dumneavoastră. Temeiul juridic este art. 6 alin. 1 

prop. 1 lit. f din RGPD, pe baza interesului nostru legitim cu privire la încorporarea unui 

serviciu de hărți pentru contactare. 

Dacă accesați serviciul de hărți Google de pe site-ul nostru web în timp ce sunteți autentificat 

în profilul dumneavoastră Google, Google poate asocia acest eveniment cu profilul 

dumneavoastră Google. Dacă nu doriți asocierea cu profilul dumneavoastră Google, este 

necesar să vă deconectați de pe Google înainte de a accesa pagina noastră de contact. Google 

stochează datele dumneavoastră și le folosește în scopuri de publicitate, studiu de piață și 

reprezentare personalizată a Google Maps. Vă puteți opune acestei colectări de date de către 

Google. 

Impresii și concursuri la Vim Spectrum 

În cazul în care luați parte la una dintre acțiunile noastre de colectare de impresii, datele 

dumneavoastră vor fi folosite pentru studii de piață și sondaje de opinie, precum și pentru 

îmbunătățirea produselor. De principiu, datele sunt evaluate în mod anonimizat, în scopuri 

interne. În măsura în care, în mod excepțional, impresiile nu sunt evaluate anonim, datele 

sunt colectate exclusiv cu consimțământul dumneavoastră. În cazul evaluărilor cu caracter 

personal, temeiul juridic este consimțământul menționat mai sus conform art. 6 alin. 1 prop. 1 

lit. a din RGPD. 

În cadrul concursurilor cu premii, folosim datele dumneavoastră în scopul derulării 

concursului și al comunicării câștigului. Informații detaliate găsiți în condițiile noastre de 



 

participare de la fiecare concurs. Temeiul juridic al prelucrării este contractul de concurs 

conform art. 6 alin. 1 prop. 1 lit. b din RGPD. 

Informații personale și copii 

Majoritatea serviciilor disponibile pe acest site sunt destinate persoanelor de peste 18 ani. 

Orice individ care cere informații despre un medicament indicat pentru copii, trebuie să aibă 

18 ani sau peste. Nu vom colecta, utiliza sau dezvălui în cunoștință de cauză date personale 

despre un minor sub vârsta de 18 ani, fără a obține consimțământul unei persoane cu 

responsabilități parentale (părinte sau tutore) prin contact direct. Vom oferi părintelui 

informații privind tipurile specifice de date colectate de la minor și oportunitatea să se opună 

unor viitoare colectări, utilizări sau stocări de astfel de informații. Respectăm legile destinate 

protejării copiilor. 

Link-uri către alte site-uri 

Această Politică de confidențialitate se aplică doar pe acest site, excluzând site-urile terțelor 

părți. Putem furniza astfel de link-uri către alte site-uri pe care le considerăm de interes 

pentru vizitatorii noștri. Intenționăm să ne asigurăm că aceste site-uri respectă cele mai înalte 

standarde. Cu toate acestea, din cauza modului de funcționare a internetului, nu putem 

garanta standardele de confidențialitate ale fiecărui site către care oferim link-uri și nu putem 

fi responsabili pentru conținutul altor site-uri în afară de acest site. Această Politică de 

confidențialitate nu este aplicabilă oricărui conținut legat prin link-uri care nu este pe un site 

Vim Spectrum. 

Contactați-ne 

Dacă aveți întrebări sau reclamații despre respectarea acestei Politici de confidențialitate, 

dacă vreți să faceți recomandări sau comentarii care să îmbunătățească calitatea Politicii 

noastre de confidențialitate, vă rugăm să trimiteți un e-mail la: vim@vimspectrum.ro. 


