Politică de Confidenţialitate

1. Introducere
Suntem societatea Supplies Distributors SA, cu sediul în Louis Blériot 5, 4460
Grâce-Hollogne, înregistrată la Registrul Comerţului din Liège cu Nr. 208.795, cod
fiscal în scop de TVA Nr. BE 475.286.142 şi prelucrăm datele dumneavoastră cu
caracter personal, în calitate de împuternicit.

“Datele cu caracter personal” sunt definite ca orice informaţie referitoare la
dumneavoastră ca persoană (indiferent dacă vă identifică sau dacă vă face
identificabil) precum numele, adresa e-mail şi adresa poştală.
Vă rugăm să citiţi următoarea Politică de Confidenţialitate pentru a înţelege cum
folosim datele cu caracter personal după colectare. Vă rugăm să citiţi în întregime
Politica de Confidenţialitate înainte de a ne transmite datele cu caracter personal.
Nu este necesar să ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal pentru simpla
navigare în web siteul nostru.
Dacă aveţi întrebări despre această Politică de Confidenţialitate ne puteţi
contacta oricând la adresa E-Mail Dataprotection@olympus-europa.com.

Această Politică de Confidenţialitate poate fi actualizată periodic. Data ultimei
revizii va fi afişată pe această pagină. Fiecare astfel de actualizare va fi anunţată
vizibil pe web siteul nostru. De asemenea, vă vom anunţa prin Email despre
schimbările activităţilor de prelucrare şi vă vom cere acordul. Acordul
dumneavoastră pentru schimbări va fi unul implicit dacă nu vă opuneţi acestora în
termen de 30 zile de la data la care v-a fost furnizată Politica de Confidenţialitate.
2. Când colectăm date cu caracter personal?
Colectăm date cu caracter personal de la dumneavoastră atunci când
efectuaţi următoarele activităţi pe web siteul nostru:
• înregistrarea pe web site;
• comenzi de mărfuri sau servicii;
• transmiterea oricăror solicitări online
• vizitarea web sitului

3. Ce date cu caracter personal colectăm de la dumneavoastră?
Colectăm de la dumneavoastră următoarele categorii de date cu caracter personal
incluzând:
• numele;
• adresa poştală;
• numărul de telefon;
• adresa email;
• informaţii despre cardul de credit şi/sau debit;
• orice alte date cu caracter personal furnizate voluntar de dumneavoastră, şi
• adresa IP, informaţii despre siteurile web pe care le vizitaţi şi tendinţele
dumneavoastră ca utilizator aşa cum sunt explicate în secţiunile 7 şi 9 ale acestei
Politici de Confidenţialitate.
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4. Cum folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?
Atunci când ne furnizaţi orice date cu caracter personal precum cele de mai sus,
folosim datele cu caracter personal pentru a:
• administra acest web site;
• îmbunătăţii experienţa dumneavoatră de navigare;
• pune la dispoziţie serviciile disponibile pe acest web site;
• procesa comenzile dumneavoastră pentru mărfuri şi servicii;
• coresponda cu dumneavoastră despre comenzile dumneavoastră;
• vă trimite extrase şi facturi, şi colecta plăţile dumneavoastră;
• vă pune la dispoziţie informaţii despre cele mai recente noutăţi sau oferte speciale
de la Olympus care v-ar putea interesa, dacă nu aţi optat pentru excludere în cazul
acestor comunicări. Aceste informaţii vor fi legate de produsele pe care le-aţi
achiziţionat sau produse similare cu acestea. Ne puteţi informa oricând dacă nu mai
doriţi să primiţi astfel de informaţii trimiţând un mesaj E-Mail (mailto:
Dataprotection@olympus-europa.com);
• răspunde la solicitările transmise.
5. Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?
Este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal colectate prin
intermediul web siteului unei societăţi terţe pentru a ne ajuta să gestionăm web
siteul, să procesăm comenzile şi solicitările dumneavoastră sau pentru a gestiona
relaţia comercială dintre dumneavoastră şi noi.
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră la înregistrarea în acest web
site, la achiziţia unui produs de la Olympus şi informaţiile cu privire la activitatea
dumneavoastră pe web site vor fi transmise către Olympus Europa GmbH şi orice alte
companii afiliate ale acesteia, pentru ca aceştia să vă poată transmite informaţii despre
produse dacă v-aţi exprimat acordul prin bifarea căsuţei respective. Aceste organizaţii
aparţin sectorului de vânzare cu amănuntul a dispozitivelor electronice iar informaţia
transmisă va fi legată doar de produsele acestora.
Altfel, vom dezvălui date cu caracter personal organizaţiilor guvernamentale şi
autorităţilor de aplicare a legii, succesorilor legali ai afacerii noastre, sau în legătură cu
orice procedură legală sau procedee legale de prospectare, sau pentru a stabili, exercita
sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizând informaţii către terţi în scopul
prevenirii fraudei şi reducerii riscului de creditare în limitele permise de legislaţie). În
acest caz, vă vom informa atât despre actul dezvăluirii cât şi despre entitatea către
care au fost dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal.

6. Transferul internaţional al datelor cu caracter personal
În baza faptului că Internetul este un mediu global, utilizarea Internetului pentru
colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal implică în mod
necesartransmiterea datelor dincolo de graniţele internaţionale. Astfel, prin
navigarea siteului şi furnizarea datelor cu caracter personal, luaţi la cunoştinţă
despre prelucrarea datelor cu caracter personal în acest context. Dacă vă aflaţi în
Uniunea Europeană, informaţiile pe care le furnizaţi pot fi transferate unor ţări
(inclusiv Statele Unite), care nu au o legislaţie privind protecţia datelor echivalentă
cu cea în vigoare în Uniunea Europeană. Facem demersurile necesare pentru a
convinge partenerii noştri din SUA să adere la Principiile Safe Harbour, care specifică
normele agreate de Uniunea Europeană şi Statele Unite referitor la transferul datelor
cu caracter personal.
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7. Fişiere cookie şi semnalizatoare web
La vizualizarea siteului nostru web de către dumneavoastră este posibil să salvăm o
serie de informaţii pe unitatea de disc a computerului dumneavoastră sub forma unor
"cookie" (un mic fişier text sau GIF). Fişierele cookie ne permit să modificăm siteurile
noastre web conform intereselor şi preferinţelor dumneavoastră. De exemplu, un
fişier cookie poate conţine informaţii despre paginile web pe care le-aţi vizitat în site,
ceea ce ne poate permite să personalizăm următoarea dumneavoastră vizită în
siteurile web. Totuşi, fişierele cookie nu ne vor permite accesul în restul computerului
dumneavoastră.
Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google,
Inc ("Google"). Google Analytics utilizează "cookies", fișiere text plasate pe
computer pentru a ajuta ca site-ul să analizeze modalitatea de utilizare. Informațiile
generate de cookie despre utilizarea site-ului vor fi transmise și stocate de către
Google pe servere din Statele Unite ale Americii.
În cazul în care IP-ul este ascuns, IP-ul dumneavoastră va fi trunchiat în zona
statelor membre ale Uniunii Europene sau a altor părți din Spațiul Economic
European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP va fi transmisă pe un server
Google din SUA și trunchiată acolo. Anonimizarea IP-ului este activă pe acest site.

Google va folosi aceste informații în numele operatorului acestui site cu scopul de a
evalua modalitatea de utilizare a site-ului, realizarea de rapoarte despre activitatea
pe site pentru operatorii site-ului și oferindu-le alte servicii legate de activitatea
site-ului și utilizarea internetului.

Adresa IP folosită de browserul dvs. în domeniul de aplicare al Google Analytics nu va fi
asociată cu alte date deținute de Google. Puteți refuza utilizarea de cookie-uri prin
selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs. Vă rugăm să rețineți că dacă
faceți acest lucru este posibil să nu puteţi utiliza site-ul la capacitatea ideală.

Puteți să optaţi să nu fiţi monitorizaţi de către Google Analytics pe viitor prin
descărcarea și instalarea ad-on-urilor de Google Analytics pentru browser-ul curent:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Majoritatea aplicaţiilor de navigare a Internetului permit ştergerea fişierelor cookie
sau activarea unui mesaj de atenţionare înainte de stocarea unui fişier cookie în
unitatea dumneavoastră de disc. Vă rugăm să citiţi instrucţiunile aplicaţiei
dumneavoastră de navigare a Internetului sau accesaţi informaţiile din opţiunea
“help” pentru a afla mai multe despre aceasta. Totuşi, dacă decideţi să dezactivaţi
fişierele cookie salvate de noi în computerul dumneavoastră, este posibil să nu puteţi
utiliza anumite servicii sau facilităţi pe siteul nostru web.
8. Legătura cu alte web siteuri
Siteul web conţine legături de tip hyperlink cu alte web siteuri deţinute şi gestionate
de terţi. Aceste web siteuri au propria politică de confidenţialitate pe care vă
îndemnăm să o studiaţi cu atenţie. Aceştia vor folosi datele cu caracter personal
furnizate în timpul vizitării acestor siteuri, conform propriilor politici. Nu acceptăm
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nicio responsabilitate sau răspundere pentru practicile de confidenţialitate ale acestor
siteuri terţe; utilizaţi aceste siteuri asumându-vă riscul.
9. Adrese IP
Studiem tendinţele vizitatorilor pentru că suntem interesaţi în diseminarea corectă a
informaţiilor obţinute prin siteurile web. Serverul nostru crează fişiere jurnal cu
informaţii precum adrese Internet Protocol (IP) din reţeaua dumneavoastră, ce
pagini aţi explorat şi durata vizitei. Folosim soft pentru analiza datelor pentru a
genera rapoarte care ne vor ajuta să aflăm mai multe despre cum îţi putem
îmbunătăţi experienţa cu siteurile web. Aceste informaţii nu sunt utilizate pentru a
vă crea un profil personal. Fişierele jurnal sunt şterse în mod regulat. O adresă IP
este un număr alocat computerului dumneavoastră de către furnizorul de Internet
pentru a vă permite accesul la Internet. În general, o adresă IP se poate schimba de
fiecare dată când computerul dumneavoastră se conectează la Internet. Totuşi, dacă
beneficiaţi de o conexiune cu bandă largă, este posibil ca adresa IP colectată de noi
să conţină informaţii care pot fi identificabile. Acest lucru se datorează faptului că
utilizând o anumită conexiune cu bandă largă, adresa dumneavoastră IP va fi una
statică (nu se va schimba) şi va putea fi asociată cu computerul dumneavoastră
personal. Este posibil să folosim adresa dumneavoastră IP pentru a colecta informaţii
centralizate implicate în utilizare. Dar vă vom putea identifica individual doar dacă
deţinem mijloacele de asociere a adresei IP cu dumneavoastră ca utilizator
particular. Aceasta necesită de obicei accesul la informaţii adiţionale pe care nu
intenţionăm să le obţinem.
10. Drepturile dumneavoastră cu privire la date cu caracter personal
Aveţi dreptul să solicitaţi o copie a datelor cu caracter personal pe care le deţinem, pe
care o vă vom oferi împreună cu celelalte informaţii cerute de lege în baza dreptului de
acces de care beneficiaţi. În plus, aveţi dreptul de intervenţie, în temeiul căruia puteţi,
intre altele, cere corectarea anumitor erori, actualizarea, blocarea sau
ştergerea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să adresaţi cererile către
administratorul responsabil cu protecţia datelor prin E-Mail (mailto:
Dataprotection@olympus-europa.com). Vom răspunde cererilor
dumneavoastră în conformitate cu regimul stabilit de legislaţia aplicabilă.
Mai mult, aveţi dreptul de a vă opune oricând la utilizarea datelor cu caracter
personal. Vă rugăm să ne informaţi fie folosind adresa noastră de contact, ori
prin email la adresa mai sus menţionată.
În plus, aveţi dreptul de a nu fi supuşi unor decizii individuale cu caracter
automat, precum şi dreptul de a vă adresa instanţelor de judecată competente.
Pentru mai multe informaţii despre prelucrarea de date cu caracter personal la care
se referă această Politică de Confidenţialitate (inclusiv cu privire la modalitatea de
exercitare a drepturilor menţionate mai sus, precum şi cu privire la statele către care
se transferă datele dumneavoastră cu caracter personal) vă rugăm să ne contactaţi
fie folosind adresa noastră de contact menţionată în acest document, fie prin email la
Dataprotection@olympus-europa.com.
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