Politica de confidentialitate
Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)
Numele managerului de date și detaliile de contact:
Numele operatorului: Sz.I.L.Triathlon Energy Shop P.F.A(denumită în continuare "Manager de date")
Adresa poștală a operatorului de date:Oradea,str.Tudor Vladimirescu,nr.67
Adresa de e-mail a operatorului: contact@xmanromania.ro
Numărul de telefon al operatorului de date:0040733065397
Compania Sz.I.L.Triathlon Energy Shop P.F.A, detinatorul saitului www.triathlon-energy-shop.ro este singura detinatoare a
informatiilor colectate pe acest sait. Informatiile colectate de la clienti sant pentru a servi cat mai bine clientii nostri cu informatii
complete referitoare la starea comenziilor sau a livrarii. Toate aceste date sunt folosite exclusiv pentru intocmirea certificatelor de
garantie,a facturilor si intocmirea AWB-urilor catre serviciile de curierat care sant:SC.Fan Courier Express SRL si SC Nemo Express
Logistic SRL.Datele de livrare cum sant adresa si numarul de telefon vor fi predate curierului pentru efectuarea livrarilor.Datele nu vor
fi distribuite sau vandute nimanui. Datele colectate sant urmatoarele: numele,adresa de livrare, adresa de facturare,mumar de
telefon, adresa de e-mail si in cazul in care se factureaza pentru persoane fizice,CNP-ul(doar cu acordul cumparatorului).Adreasa de
mail si parola sunt date colectate cu scopul autentificarii clientului pe site.

Cookie
Un cookie este o informatie stocata pe computerul dumneavoastra de catre browser-ul de internet. La reaccesarea siteului nustru
server-ul nostru va recunoaste acest cookie, oferindu-ne informatii despre ultima dumneavoastra vizita. Cele mai multe browsere
accepta aceste cookie-uri in mod automat, insa de obicei puteti modifica setarile browser-ului dumneavoastra pentru a evita ca
aceasta acceptare sa se produca in mod automat.

Module cookie pentru sesiuni:
Aceste module cookie stocheaza locația vizitatorului, limba browserului si moneda de plata,aceste functioneaza pana la inchiderea
browserului sau maxim 2 ore.

Cookie-uri de continut de limita de varsta:
Aceste cookie-uri inregistreaza faptul aprobarii conținutului legat de limita de vârstă și asta înregistrează că au vazitatorul saitului are
peste 18 ani, durata lor de viață este de până la închiderea browserului

Referer cookie-uri:
Specifică ca vizitatorul de pe care pagina externă a intrat pe pagina.Vor dura până când browserul se va închide

Cookie ultimul element vizualizat:
Înregistreaza produsele pe care le-ați vizualizat ultima dată cavizitatori. Acestea durează 60 de zile.

Cookie ultima categorie vizionată :
Înregistreaza ultima categorie vizualizată.Acestea durează 60 de zile.

Cookie produse recomandate:
La functia "recomand prietenului",inregistreaza lista produselor pe care doriți să îl recomandați. Durata este de 60 de zile.

Versiune mobil,cookie design:
Detectează dispozitivul utilizat de vizitator și pe mobil se transforma in vizual optim.Durata este 365 de zile

Cookie Acceptați :
Acceptarea cookie-urilor în fereastra de avertizare atunci când ajungeți pe site.Durata 365 de zile.

Cookie cos cumparaturi:
Stochează obiectele plasate în coș. Durata 365 de zile.

Cookie oferta inteligentă:
Specifică criteriile pentru afișarea ofertelor inteligente (de exemplu, dacă a fost vizitatorul pe site, există o comandă). Durata 30 de
zile.

Cookie Ieșire # 2:
Prin opțiunea # 2, după 90 de zile sistemul va scoate din sistem vizitatorul.Durata 90 de zile.

Cookie Backend ID:
ID-ul serverului backend pentru pagină. Durata este pana la închidera browserul.

Cookie-ul Google Adwords:
Ori de câte ori cineva vizitează site-ul nostru, codul cookie al vizitatorului este adăugat în lista de remarketing. Cookie-uri Google,
cum ar fi NID și SID module cookie - este utilizat în produsele Google, cum ar fi personalizarea anunturilor in căutarea Google.De

exemplu, utilizați astfel de module cookie pentru a vă aminti Căutările dvs. recente, anunțurile de la anumiți agenți de publicitate sau
rezultatele căutării interacțiunile anterioare și vizitele site-urilor de agenți de publicitate. Funcția de urmărire a conversiilor AdWords,
utilizează cookie-uri.Pentru urmarirea vânzărilor din anunt și altor conversii,salveaza cookie-uri pe computerul utilizatorului când
persoana respectivă face clic pe un anunț. Unele moduri obișnuite de utilizare a modulelor cookie: selectarea anunțurilor pe baza
relevanței respectivului utilizator,despre performanța campaniei îmbunătățirea raportării și evitarea afișarii anunțurilor care sunt deja
vizualizate de utilizator.

Cookie Google Analytics:
Google Analytics este instrumentul Google Analytics care ajută proprietarilor de site-uri web și aplicații pentru a obține o viziune mai
bună a activităților vizitatorilor lor.Serviciul poate utiliza cookie-uri pentru a colecta informații și pentru a raporta
informațiile statistice privind utilizarea site-ului web fără a identifica vizitatorii în mod individual catre Google.Cookie-ul principal
folosit de Google Analytics a"__ga" cookie. Pe lângă rapoartele din statisticile de utilizare a site-ului, Google Analytics poate fi utilizată
cu unele dintre cookie-urile de publicitate descrise mai sus de asemenea, pentru a afișa mai multe anunțuri relevante pentru
produsele Google (cum ar fi Google căutare) și pe Internet.

RTB personalizate cookies retargeting:
Pentru navigarea fostilor vizitatori sau utilizatori pe site-uri din rețeaua Google Display sau alte retele.

Cookies strict necesare pentru a funcționa:
Aceste cookie-uri sunt indispensabile pentru utilizarea site-ului și permite utilizarea caracteristicilor de bază ale site-ului Web.In lipsa
acestora nu veți putea accesa multe funcții pe paginina.Durata acestor tipuri de cookie,este limitată la durata sesiunii de accesarea
saitului.

Cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului:
aceste cookie-uri colectează informații despre utilizarea paginii web a utilizatorului, cum ar fi cele mai des vizitate pagini,
sau ce mesaj de eroare primiți de pe acest site. Aceste cookie-uri nu colectează date de identificare a vizitatorului, adică lucreaza cu
informații complet anonime.Aceste date sunt utilizate pentru a îmbunătăți performanța site-ului web. Durata acestor tipuri de
cookie,este limitată la durata sesiunii de accesarea saitului.

Conditii generale de contract
1. Respectarea legislaţiei în vigoare
zerocarbfood.ro se obligă să respecte legislaţia în vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice (cadrul legislativ aplicabil este prezentat mai jos).
2. Datele cu caracter personal şi prelucrarea acestora
Potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001 (publicată în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001), datele cu caracter personal
reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai
mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu
caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea
ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea acestora [art. 3 alin. (1) lit. b)].
3. Protecţia datelor cu caracter personal
Orice persoană fizică are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, adică dreptul de a-i fi apărate acele caracteristici care
conduc la identificarea sa. Prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date a fost transpus acquis-ul reprezentat de Directiva 95/46/EC, care reglementează cadrul juridic
general al protecţiei datelor personale la nivelul Uniunii Europene.
Instituţia care asigură aplicarea dispoziţiilor normative anterior menţionate este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, aceasta având competenţa de a investiga prelucrările de date cu caracter personal care cad sub
incidenţa Legii nr. 677/2001 şi de a aplica sancţiuni, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale de către operatorii de date
cu caracter personal, în urma sesizărilor din oficiu sau pe baza unor plângeri depuse de persoanele lezate în drepturile lor.
4. Dispoziţiile normative interne aplicabile în domeniu
• Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, modificată şi completată; legea este conformă Directivei 95/46/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie
1995;
• Legea nr. 682/2001 pentru ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu
caracter personal;
• Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
• Legea nr. 55/2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea
automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor;
• Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal;
• Regulamentul din 2 noiembrie 2005 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal.
5. Modalităţi de colectare a datelor
În cursul vizitei dumneavoastră pe acest site, datele personale pot fi recepţionate prin trimiterea unui formular sau prin deschiderea
unui cont de client.
Pentru o comandă online, pentru abonarea la Newsleterul zerocarbfood.ro sau pentru a primi o mostră gratuită, sunteţi invitat să

completaţi un formular de comandă, unde anumite câmpuri sunt obligatorii, necesare pentru a vă putea oferi serviciul comandat.
De asemenea, vă puteţi crea şi un cont de client, pentru a facilita procesul de comandă la următoarele dumneavoastră vizite pe site.
6. Scopul prelucrării datelor
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 şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, PFA Triathlon-Energy-Shop are obligaţia de a administra în condiţii de
siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei
dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul prelucrării datelor este:
• Trimiterea şi prelucrarea formularelor de comandă
• Răspunsuri adresate de editură utilizatorilor site-ului
• Reclamă, marketing şi publicitate cu privire la serviciile şi produsele oferite de editură
• Servicii pe internet
• Realizarea de statistici
• Oferte promoţionale personalizate prin identificarea domeniilor de interes ale utilizatorilor site-ului
• Alte scopuri: editarea cărţilor, revistelor, periodicelor, produselor electronice şi a altor produse
7 Drepturile utilizatorului
Utilizatorul site-ul, în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are, potrivit dispoziţiilor Legii nr.
677/2001, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisă în atenţia zerocarbfood.ro
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
7.1. Dreptul de acces la date
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea
faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu
caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora
le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la
originea datelor;
c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care
vizează persoana respectivă;
d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi
exercitate;
e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de
a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în
conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi
semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de
poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea
eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă de persoana
vizată fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele căreia este introdusă. La cererea
operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută prin intermediul unui cadru medical desemnat
de persoana vizată.
(5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu
există, cel puţin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate şi dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii
sau măsuri faţă de o anumită persoană, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face şi într-un termen mai mare decât cel
prevăzut la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, şi nu mai târziu de momentul
în care cercetarea este încheiată. În acest caz persoana vizată trebuie să îşi fi dat în mod expres şi neechivoc consimţământul ca
datele să fie prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din
acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau
artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
7.2. Dreptul de intervenţie asupra datelor
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a
datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această
notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată
şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de
poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost
dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea

eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
7.3. Dreptul de opoziţie
(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca
date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie
justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie
prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă
scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care
poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum şi, dacă este cazul,
numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data
primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).
8 Consimţământul utilizatorului
Conform Legii nr. 677/2001, completarea formularului presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la
prelucrarea datelor în scopuri de marketing pe durata de existenţă a zerocarbfood.ro
Daca utilizaţi site-ul nostru, aceasta presupune că sunteţi de acord ca zerocarbfood.ro să înregistreze şi să stocheze informaţii
despre dumneavoastră, obţinute cu acordul dumneavoastră prealabil, informaţii pe care le poate utiliza în scopul desfăşurării în
condiţii optime a colaborării noastre.
Totodată, utilizarea site-ului reprezintă acceptarea de către dv. a regimului de respectare a datelor private specific editurii noastre şi
derulat în limitele cadrului legal detaliat anterior.
Datele de identificare (nume, adresa fizică şi de e-mail, număr de telefon) nu vor putea fi transmise unor terţe persoane fără acordul
prealabil al persoanei vizate.zerocarbfood.ro îşi rezervă însă dreptul de a divulga aceste informaţii, fără consimţământul persoanei
în cauză, dacă această solicitare îi este adresată de o autoritate legală, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

