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TERMENI	  DE	  UTILIZARE	  WEBSITE-‐URI	  FRIESLANDCAMPINA	  ROMÂNIA,	  
CONFIDENŢIALITATE,	  COOKIES	  

Regulile	  de	  mai	  jos	  se	  aplică	  pentru	  website-‐urile	  FrieslandCampina	  din	  România:	  
www.napolact.ro	  &	  www.intihna.ro	  	  

Cuprins:	  

Paginile	  1-‐2	  –	  I.	  TERMENI	  DE	  UTILIZARE	  A	  SITE-‐ULUI	  WEB	  

Paginile	  2-‐8	  –	  II.	  POLITICA	  DE	  CONFIDENŢIALITATE	  FRIESLANDCAMPINA	  

Paginile	  8-‐11	  –	  III.	  POLITICA	  DE	  COOKIE-‐URI	  FRIESLANDCAMPINA	  
	  
Paginile	  11-‐12	  –	  IV.	  LISTA	  DE	  VERIFICARE	  PENTRU	  CA	  WEBSITE-‐UL	  SĂ	  FIE	  ÎN	  CONFORMITATE	  
CU	  POLITICA	  FRIESLANDCAMPINA	  
	  

I.	  TERMENI	  DE	  UTILIZARE	  A	  SITE-‐ULUI	  WEB	  

Vă	  mulțumim	  pentru	  vizită.	  Prin	  accesarea	  site-‐ului	  nostru	  web,	  sunteți	  de	  acord	  ca	  următorii	  
termeni	  de	  utilizare	  să	  fie	  aplicați	  pentru	  utilizarea	  site-‐ului	  nostru	  web.	  Citiți-‐i	  cu	  atenție.	  Ne	  
rezervăm	  dreptul	  să	  modificăm	  acești	  termeni	  sau	  site-‐ul	  web	  fără	  notificare	  prealabilă.	  	  

Trimiterile	  la	  „noi”,	  „pe	  noi”,	  „a	  noastră/al	  nostru/ai	  noștri/ale	  noastre”	  și	  FrieslandCampina	  se	  
referă	  la	  FrieslandCampina	  Nederland	  B.V.	  sau	  oricare	  dintre	  afiliații	  săi	  locali.	  FrieslandCampina	  
Nederland	  B.V.	  este	  înregistrată	  la	  Camera	  de	  comerț	  cu	  numărul	  01070163	  cu	  adresa	  sediului	  
social	  la	  Stationsplein	  4,	  3818	  LE	  Amersfoort,	  Cod	  fiscal	  NL803378580B01.	  	  

Proprietate	  intelectuală	  

Toate	  drepturile	  de	  proprietate	  intelectuală,	  incluzând	  însă	  fără	  limitare	  la,	  drepturile	  de	  autor	  
și	  drepturile	  asociate	  mărcilor	  comerciale	  asociate	  întregului	  text,	  tuturor	  imaginilor,	  fișierelor	  
audio,	  software-‐ului	  și	  altor	  materiale	  de	  pe	  acest	  site	  web	  sunt	  deținute	  de	  FrieslandCampina	  
sau	  sunt	  incluse	  cu	  permisiunea	  deținătorului	  lor	  de	  drept.	  Puteți	  accesa	  acest	  site	  web	  numai	  
pentru	  utilizare	  necomercială	  individuală.	  

Răspundere	  

Depunem	  eforturi	  rezonabile	  pentru	  a	  asigura	  precizia	  și	  caracterul	  complet	  al	  informațiilor	  de	  
pe	  acest	  site	  web.	  Cu	  toate	  acestea,	  punem	  la	  dispoziție	  acest	  site	  web	  doar	  în	  scop	  informativ,	  
iar	  dumneavoastră	  navigați	  pe	  acest	  site	  web	  pe	  propriul	  dumneavoastră	  risc.	  Nu	  ne	  asumăm	  
răspunderea	  dacă	  informațiile	  de	  pe	  site-‐ul	  web	  sunt	  incorecte,	  incomplete	  sau	  nu	  mai	  sunt	  
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disponibile.	  De	  asemenea,	  nu	  putem	  garanta	  faptul	  că	  pe	  site-‐ul	  web	  sau	  serverele	  folosite	  
pentru	  găzduirea	  acestuia	  nu	  se	  află	  viruși.	  

În	  măsura	  permisă	  de	  lege,	  nu	  ne	  asumăm	  răspunderea	  pentru	  oricare	  daune	  directe	  sau	  
indirecte	  create	  în	  orice	  fel	  sau	  care	  decurg	  din	  utilizarea	  de	  către	  noi	  a	  site-‐ului	  web	  sau	  a	  
oricărui	  alt	  site	  web	  asociat.	  Nu	  ne	  asumăm	  răspunderea	  pentru	  oricare	  daune,	  cauzate	  de	  sau	  
care	  decurg	  din	  oricare	  acțiuni	  pe	  care	  le	  realizați	  în	  baza	  informațiilor	  de	  pe	  acest	  site	  web;	  
incapacitatea	  dumneavoastră	  de	  a	  accesa	  site-‐ul	  web	  și	  oricare	  informații	  incorecte,	  incomplete	  
sau	  neactualizate.	  

Link-‐uri	  

Acest	  site	  web	  poate	  include	  link-‐uri	  și	  trimiteri	  la	  alte	  site-‐uri	  web.	  	  Aceasta	  nu	  înseamnă	  că	  
acestea	  sunt	  asociate	  altor	  site-‐uri	  web	  și	  nu	  suntem	  responsabili	  pentru	  acestea,	  incluzând	  
informațiile	  de	  pe	  acestea.	  

Informațiile	  pe	  care	  le	  furnizați	  

Oricare	  material	  sau	  comunicare	  nepersonal(ă)	  pe	  care-‐l	  transmiteți	  către	  acest	  site	  web,	  
incluzând	  date,	  întrebări,	  comentarii,	  sugestii	  sau	  altele	  similare	  este	  neconfidențial(ă)	  și	  nu	  
este	  protejat(ă)	  prin	  drepturi	  de	  proprietate	  și	  va	  fi	  tratat(ă)	  ca	  atare.	  Orice	  date	  pe	  care	  le	  
transmiteți	  sau	  le	  postați	  devin	  proprietatea	  FrieslandCampina	  și	  pot	  fi	  utilizate	  în	  orice	  scop,	  
incluzând	  însă	  fără	  limitare	  la,	  reproduceri,	  dezvăluire,	  transmitere,	  publicare,	  transmisii	  și	  
publicare	  online.	  În	  plus,	  putem	  utiliza	  liber	  oricare	  idei,	  elemente	  grafice,	  invenții,	  progrese,	  
sugestii	  sau	  concepte	  care	  fac	  parte	  din	  comunicările	  pe	  care	  le	  trimiteți	  către	  acest	  site	  web	  în	  
oricare	  scop	  fără	  a	  vă	  plăti	  nicio	  compensație.	  Prin	  transmiterea	  informațiilor,	  ne	  garantați	  că	  
sunteți	  proprietarul	  informațiilor	  și	  că	  utilizarea	  de	  către	  FrieslandCampina	  nu	  va	  încălca	  
drepturile	  oricăror	  părți	  terțe	  sau	  legislația	  în	  vigoare.	  FrieslandCampina	  nu	  este	  obligată	  să	  
folosească	  informațiile	  oferite.	  

Protecția	  datelor	  și	  a	  confidențialității	  

Oricare	  informații	  sau	  materiale	  personale	  pe	  care	  le	  transmiteți	  pe	  acest	  site	  web	  se	  supun	  
politicii	  privind	  confidențialitatea	  a	  FrieslandCampina,	  valabila	  mai	  jos,	  la	  sectiunea	  II.	  	  

	  

II.	  POLITICA	  DE	  CONFIDENŢIALITATE	  FRIESLANDCAMPINA	  

	  

Royal	  FrislandCampina	  oferă	  zilnic	  produse	  lactate	  ce	  conţin	  nutrienţi	  preţioşi	  pentru	  milioane	  
de	  consumatori	  din	  întreaga	  lume.	  Noi	  cei	  de	  la	  FrieslandCampina	  ne	  simţim	  răspunzători	  de	  
protejarea	  datelor	  dumneavoastră	  şi	  de	  a	  vă	  apăra	  viaţa	  privată.	  Credem	  că	  este	  important	  ca	  
serviciile	  oferite	  să	  fie	  transparente,	  personale	  şi	  sigure.	  De	  aceea	  am	  dezvoltat	  “Politica	  de	  
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confidenţialitate	  FrieslandCampina”	  cu	  scopul	  a	  vă	  informa	  despre	  modul	  în	  care	  vă	  colectăm,	  
folosim	  şi	  protejăm	  datele.	  Vă	  rugăm	  să	  vă	  familiarizaţi	  cu	  aceată	  Politică	  de	  confidenţialitate.	  

	  

1. Când	  se	  aplică	  această	  Politică	  de	  confidenţialitate?	  	  

Această	  politică	  de	  confidenţialitate	  se	  aplică	  pentru	  toate	  datele	  personale	  colectate	  de	  către	  
FrieslandCampina	  în	  relaţie	  cu	  serviciile	  oferite	  din	  mediul	  online.	  Pentru	  a	  afla	  mai	  multe	  
despre	  FrieslandCampina,	  sediile,	  mărcile	  şi	  serviciile	  noastre,	  vă	  rugăm	  să	  accesaţi	  
www.frieslandcampina.com.	  

Această	  Politică	  de	  confidenţialitate	  conţine	  informaţii	  despre	  cum	  vă	  colectăm,	  folosim	  şi	  
protejăm	  datele	  dumneavoastră	  personale	  pe	  care	  ni	  le	  furnizaţi	  când	  ne	  accesaţi	  website-‐urile	  
şi	  paginile	  noastre	  de	  pe	  reţelele	  de	  socializare,	  când	  ne	  folosiţi	  aplicaţiile	  sau	  când	  contactaţi	  
FrieslandCampina	  (“Servicii	  Online”).	  

Serviciile	  noastre	  online	  pot	  conţine	  link-‐uri	  către	  alte	  website-‐uri.	  Deşi	  aceste	  website-‐uri	  au	  
fost	  selectate	  cu	  atenţie,	  noi	  nu	  ne	  putem	  asuma	  responsabilitatea	  pentru	  colectarea	  datelor	  
dumneavoastră	  personale	  de	  către	  aceste	  website-‐uri.	  Această	  Politică	  de	  confidenţialitate	  nu	  
se	  aplică	  asupra	  website-‐urilor	  care	  nu	  sunt	  administrate	  de	  către	  compania	  FrieslandCampina.	  

	  

2. Datele	  personale	  ale	  copiilor	  	  
Suntem	  conştienţi	  de	  importanţa	  protejării	  intimaţii	  copiilor.	  Prin	  urmare,	  nu	  vom	  colecta	  cu	  
bună	  ştiinţă	  datele	  personale	  ale	  copiilor	  fără	  consimţământul	  expres	  al	  partintilor.	  
Persoanelor	  ce	  vor	  folosi	  serviciile	  noastre	  online	  în	  orice	  fel	  în	  care	  li	  se	  vor	  necesita	  datele	  
personale	  şi	  nu	  au	  împlinit	  încă	  vârsta	  de	  16	  ani,	  vor	  fi	  rugaţi	  să	  le	  ceară	  permisiunea	  unuia	  
dintre	  părinţi	  sau	  tutorelui	  legal.	  	  

Există	  posibilitatea	  ca	  noi	  să	  setăm	  o	  limita	  de	  vârstă	  pentru	  a	  participa	  la	  anumite	  loterii	  sau	  
alte	  activităţi	  promoţionale.	  Aceste	  restricţii	  vor	  fi	  menţionate	  în	  termenii	  şi	  condiţiile	  ale	  
acestor	  activităţi.	  Există	  posibilitatea	  de	  a	  vă	  solicita	  datele	  personale	  precum	  ziua	  de	  
naştere	  pentru	  a	  vă	  putea	  verifica	  vârstă	  astfel	  încât	  să	  impunem	  aceste	  restricţii	  de	  vârstă.	  

	  

3. Pentru	  care	  scopuri	  vom	  utiliza	  aceste	  informaţii?	  	  

Datele	  dumneavoastră	  personale	  vor	  fi	  utilizate	  în	  scopuri	  diferite,	  în	  funcţie	  de	  care	  servicii	  
online	  vă	  veţi	  folosi.	  Vă	  putem	  ţine	  la	  curent	  cu	  privire	  la	  cele	  mai	  recente	  produse	  şi	  
evenimentele	  noastre	  viitoare.	  Organizăm	  promoţii	  şi	  jocuri	  de	  noroc.	  Vă	  vom	  putea	  folosi	  
datele	  personale	  pentru	  a	  vă	  asista	  şi	  a	  vă	  răspunde	  la	  întrebări.	  Mai	  mult,	  vă	  vom	  putea	  folosi	  
datele	  pentru	  scopuri	  interne,	  cum	  ar	  fi	  cercetarea	  şi	  analiza	  acestora	  pentru	  a	  ne	  înţelege	  
clienţii	  mai	  bine	  astfel	  încât	  să	  ne	  îmbunătăţim	  produsele	  şi	  serviciile	  din	  online.	  

3.1. Newsletter-‐uri	  şi	  materiale	  informative	  	  

Care	  este	  scopul?	  
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Vă	   puteţi	   abona	   la	   newsletter-‐urile	   FrieslandCampina	   sau	   ne	   puteţi	   cere	   materiale	  
informative.	   Datele	   dumneavoastră	   personale	   vor	   fi	   folosite	   pentru	   a	   vă	   informa	  
despre	   produsele	   şi	   serviciile	   FrieslandCampina,	   asa	   cum	   este	   menţionat	   şi	   în	  
momentul	  abonării	  dumneavoastră	  la	  aceste	  servicii.	  

Care	  sunt	  informaţiile	  pe	  care	  le	  vom	  folosi?	  

Datele	   personale	   pe	   care	   le	   colectăm	   sunt	   necesare	   pentru	   a	   vă	   putea	   trimite	   newsletter-‐
urile	   şi	  materiale	   informative.	  Aceste	   informaţii	   pot	   conţine	  numele	  dumneavoastră	  
complet	   şi	   adresele	   dumneavoastră	   de	   email.	   Dacă	   doriţi,	   ne	   puteţi	   oferi	   informaţii	  
suplimentare	  cum	  ar	  fi	  vârsta	  şi	  profesia	  dumneavoatra.	  

Pentru	  cât	  timp	  va	  vom	  stoca	  informaţiile	  necesare?	  	  

Dacă	  nu	  doriţi	  să	  mai	  fiţi	  incluşi	  pe	  lista	  noastră	  de	  email,	  vă	  puteţi	  dezabona	  oricând	  (fie	  
renunţaţi	  dumneavoastră	  sau	  ne	  puteţi	  contacta	  direct	  pentru	  a	  vă	  exclude	  din	  listă).	  
În	  acest	  caz,	  nu	  vă	  vom	  mai	  trimite	  newsletter-‐uri.	  Datele	  personale	  obţinute	  cu	  
scopul	  de	  a	  vă	  trimite	  materiale	  informative	  vor	  fi	  şterse	  sau	  arhivate	  odată	  ce	  
acestea	  v-‐au	  fost	  trimise.	  

3.2. Promoţii	  şi/sau	  evenimente	  

Care	  este	  scopul?	  

Vom	  organiza	  promoţii,	  acţiuni	  şi	  alte	  evenimente	  în	  mod	  regulat,	  ca	  de	  exemplu,	  
programele	  noastre	  de	  loialitate,	  concursuri	  şi	  excursii	  organizate	  la	  fermele	  noastre.	  	  

Care	  sunt	  informaţiile	  pe	  care	  le	  vom	  folosi?	  

Vom	  deţine	  datele	  dumneavoastrapersonale	  precum	  numele	  complet,	  adresă,	  adrese	  de	  
email	  şi	  vârstă	  doar	  atunci	  când	  sunt	  oferite	  voluntar	  de	  către	  dumneavoastră	  pentru	  
aceste	  evenimente.	  Informaţiile	  vor	  fi	  folosite	  pentru	  a	  vă	  confirma	  înregistrarea,	  verifica	  
eligibilitatea	  şi	  pentru	  a	  executa	  evenimentul.	   	  

Pentru	  cât	  timp	  va	  vom	  stoca	  informaţiile	  necesare?	  	  

Informaţiile	  oferite	  for	  fi	  stocate	  atâta	  timp	  cât	  va	  fi	  necesar	  pentru	  a	  finaliza	  promoţia,	  
acţiunea	  sau	  evenimentul.	  Este	  posibil	  ca	  perioadele	  de	  stocare	  să	  fie	  communicate	  separat	  
pentru	  fiecare	  eveniment	  în	  parte.	  Aceste	  perioade	  nu	  vor	  depăşi	  6	  luni	  de	  la	  finalizarea	  
evenimentului.	  

3.3. Informaţii	  de	  localizare	  	  

Care	  este	  scopul?	  

Este	  posibil	  ca	  noi	  să	  avem	  locaţia	  dumneavoastră	  când	  setările	  dispozitivul	  
dumneavoasra	  mobil	  permite	  dezvăluirea	  acesteia.	  De	  exemplu,	  semnalul	  GPS	  al	  
dispozitivului	  dumneavoasra	  ne	  permite	  să	  vă	  arătăm	  anumite	  mesaje,	  precum	  un	  film,	  
puncte	  de	  fidelitate	  sau	  link-‐uri	  către	  pagini	  de	  web.	  Doar	  atunci	  când	  funcţia	  de	  
geolocalizare	  este	  activată	  pe	  dispozitivul	  dumneavoastră	  şi	  în	  aplicaţie	  vom	  putea	  folosi	  
informaţiile	  despre	  locaţia	  dumneavoastră.	  

Care	  sunt	  informaţiile	  pe	  care	  le	  vom	  folosi?	  
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Vom	  folosi	  doar	  informaţiile	  despre	  locaţia	  dumneavoastră	  furnizate	  de	  către	  dispozitivul	  
folosit	  de	  către	  dumneavoatra.	  	   	  

Pentru	  cât	  timp	  va	  vom	  stoca	  informaţiile	  necesare?	  	  

Vom	  dispune	  şi	  procesa	  date	  despre	  locaţia	  dumneavoastră	  atâta	  timp	  cât	  aplicaţia	  este	  
activă.	  Odată	  ce	  aţi	  părăsit	  aplicaţia,	  această	  procesare	  se	  va	  sfârşi,	  iar	  locaţiile	  precedente	  
vor	  fi	  şterse.	  Vă	  puteţi	  administra	  informaţiile	  despre	  localizarea	  dumneavoastră	  oferite	  de	  
către	  dispozitivul	  dumneavoastră	  din	  setările	  acestuia	  sau	  din	  aplicaţie.	  

3.4. Întrebări	  şi	  nelămuriri	  

Care	  este	  scopul?	  

Vă	  vom	  folosi	  datele	  personale	  pentru	  a	  vă	  răspunde	  când	  ne	  contactaţi	  prin	  serviciul	  de	  
clienţi	  FrieslandCampina,	  fie	  prin	  telefon,	  email,	  reţelele	  de	  socializare	  sau	  postări.	  Datele	  
persoanele	  vor	  fi	  folosite	  doar	  pentru	  a	  vă	  răspunde	  la	  întrebări	  sau	  nelămuriri.	  	  

Care	  sunt	  informaţiile	  pe	  care	  le	  vom	  folosi?	  

Întrebările	  sau	  plângerile	  dumneavoastră	  vor	  fi	  înregistrate	  în	  baza	  de	  date	  a	  serviciului	  
nostru	  de	  clienţi.	  Există	  posibilitatea	  de	  a	  vă	  solicita	  numele	  dumneavoastra	  complet,	  adresa,	  
oraşul	  de	  reşedinţa,	  numărul	  de	  telefon,	  adresa	  de	  email	  şi	  orice	  altă	  informaţie	  personală	  
care	  ar	  putea	  fi	  necesară	  pentru	  a	  vă	  putea	  răspunde	  la	  întrebări.	  	  

Pentru	  cât	  timp	  va	  vom	  stoca	  informaţiile	  necesare?	  	  

Datele	  dumneavoastră	  nu	  vor	  fi	  stocate	  mai	  mult	  de	  doi	  ani.	  La	  finalizarea	  acestei	  perioade,	  
datele	  dumneavoastră	  for	  fi	  şterse	  sau	  arhivate.	  

3.5. Comerţul	  electronic	  	  

Care	  este	  scopul?	  

Ne	  puteţi	  achiziţiona	  produsele	  prin	   intermediul	  magazinul	  nostru	  online.	  Din	  momentul	   în	  
care	   vă	   hotărâţi	   să	   ne	   cumpăraţi	   produsele	   folosindu-‐ne	   magazinul	   online,	   datele	  
dumneavoastră	   vor	   fi	   înregistrate	   pentru	   a	   confirma	   comanda	   şi	   pentru	   a	   vă	   transporta	  
produsele.	  

	  Care	  sunt	  informaţiile	  pe	  care	  le	  vom	  folosi?	  

Înregistrăm,	  în	  funcţie	  de	  serviciile	  folosite,	  datele	  cardului	  dumneavoastră	  de	  credit,	  
numărul	  contului	  bancar	  şi	  alte	  date	  necesare	  tranzacţiei	  (cum	  ar	  fi	  numele	  dumneavoastră,	  
adresa	  şi	  numărul	  comenzii).	  Este	  posibil	  să	  trebuiască	  să	  vă	  divulgăm	  datele	  către	  părţi	  terţe	  
cum	  ar	  fi	  companiile	  de	  transport	  sau	  partenerii	  magazinului	  nostru	  online	  pentru	  vă	  putea	  
oferii	  servicii	  complete.	  	  

	  

Pentru	  cât	  timp	  va	  vom	  stoca	  informaţiile	  necesare?	  	  

Datele	  dumneavoastră	  for	  fi	  stocate	  pentru	  maxim	  doi	  ani.	  În	  funcţie	  de	  legile	  aplicabile	  
(civile	  sau	  fiscale),	  datele	  dumneavoastră	  ar	  putea	  fi	  stocate	  pentru	  o	  perioadă	  mai	  
îndelungată	  de	  timp.	  
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3.6. Analiza	  datelor	  
Care	  este	  scopul?	   	  

În	   timp	   ce	   utilizaţi	   serviciile	   noastre	   din	   online,	   noi	   colectăm	   date	   “tehnice”	   despre	  
dispozitivul	  dumneavoastră	  şi	  comportamentul	  dumneavoastră	  din	  online.	  Aceste	  informaţii	  
sunt	   folosite	   pentru	   a	   ne	   îmbunătăţii	   serviciile	   noastre	   din	   online,	   produsele	   noastre	   şi	  
experienţa	  dumneavoastră	  de	  navigare.	  	  

Care	  sunt	  informaţiile	  pe	  care	  le	  vom	  folosi?	  

Informaţiile	  pe	  care	  le	  colectăm	  sunt	  adresele	  de	  IP	  şi	  MAC	  ale	  calculatorului,	  tabletei	  sau	  
smartphone-‐ului	  dumneavoastră,	  informaţii	  despre	  sistemul	  de	  operare	  al	  calculatorului,	  
tabletei	  sau	  smartphone-‐ului	  dumneavoastră,	  browser-‐ul	  de	  internet	  folosit	  pentru	  navigare,	  
părţile	  accesate	  ale	  serviciului	  nostru	  din	  online,	  durata	  vizitei/sesiunii	  şi	  produsele	  pe	  care	  
le-‐aţi	  selectat	  sau	  cumpărat	  din	  magazinul	  nostru	  online.	  

Pentru	  cât	  timp	  va	  vom	  stoca	  informaţiile	  necesare?	  	  

Pentru	  mai	  multe	  informaţii	  despre	  metoda	  analizei	  datelor	  şi	  perioada	  de	  stocare	  pe	  care	  o	  
folosim,	  vă	  rugăm	  să	  accesaţi	  Politica	  de	  cookie-‐uri	  FrieslandCampina.	  

	  

3.7. Reţelele	  de	  socializare	  
Suntem	  activi	  pe	  diverse	  platforme	  de	  socializare	  cum	  ar	  fi	  Twitter,	  Pinterest,	  YouTube,	  
Instagram	  şi	  Facebook.	  Când	  interacţionaţi	  cu	  paginile	  noastre	  (prin	  comentarii,	  încărcare	  de	  
materiale,	  adresarea	  prin	  mesaj	  privat	  sau	  urmărindu-‐ne	  prin	  apsărea	  butonului	  de	  “îmi	  
place”)	  este	  posibil	  să	  primim	  datele	  dumneavoastră	  personale	  cum	  ar	  fi	  numele	  
dumeavoastră	  de	  utilizator,	  poza	  dumneavoastră	  de	  profil,	  locul	  în	  care	  locuiţi,	  adresa	  
dumneavoastră	  de	  email	  şi	  sexul	  dumneavoastră.	  

Care	  este	  scopul?	  

Prin	   intermediul	   reţelelor	   de	   socializare,	   se	  pot	   împărtăşi	   fotografii,	   videouri	   şi	   comentarii.	  
Noi	  suntem	  activi	  pe	  reţelele	  de	  socializare	  deoarece	  credem	  că	  experienţele,	  comentariile,	  
review-‐urile	   şi	   alte	   informaţii	   provenite	   de	   la	   dumneavoastră	   ne	   ajută	   pe	   noi	   să	   ne	  
îmbunătăţim	  produsele,	  promoţiile	  şi	  alte	  activităţi.	  

Care	  sunt	  informaţiile	  pe	  care	  le	  vom	  folosi?	  

Dacă	  alegeţi	  să	  împărtăşiţi	  cu	  noi	  informaţii	  prin	  publicarea	  comentariilor,	  review-‐urilor,	  
fotografiilor	  sau	  videourilor,	  noi	  ne	  vom	  folosi	  de	  acele	  informaţii.	  Câteodată	  primim	  datele	  
dumneavoastră	  personale	  prin	  intermediul	  reţelei	  de	  socializare,	  informaţii	  cum	  ar	  fi:	  
numele	  dumneavoastră	  de	  utilizator,	  poza	  dumneavoastră	  de	  profil,	  locul	  în	  care	  locuiţi,	  
adresa	  dumneavoastră	  de	  email	  şi	  sexul	  dumneavoatra.	  Informaţiile	  dumneavoastră	  sunt	  
vizibile	  pentru	  noi	  şi	  alţi	  utilizatori	  ai	  paginii	  noastre	  de	  pe	  reţelele	  de	  socializare	  şi	  pot	  
ajunge	  în	  topul	  postărilor	  noastre.	  Ocazional,	  vom	  publica	  videouri	  prin	  intermediul	  canalului	  
nostru	  de	  YouTube.	  	  

Pentru	  cât	  timp	  va	  vom	  stoca	  informaţiile	  necesare?	  	  
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Vă	  vom	  stoca	  informaţiile	  oferite,	  fotografiile	  şi	  videourile	  până	  la	  şase	  luni	  de	  la	  folosirea	  
acestora	  pe	  pagina	  noastră	  de	  pe	  reţelele	  de	  socializare.	  

Doriţi	  mai	  multe	  informaţii	  despre	  confidenţialitatea	  pe	  reţelele	  de	  socializare?	  

Va	   recomandăm	   să	   citiţi	   cu	   atenţie	   politica	   de	   confidenţialitate	   şi	   condiţiile	   în	   care	   vă	   puteţi	  
folosi	  de	  platformele	  de	  socializare	  dorite.	  Acestea	  se	  vor	  aplica	  şi	  asupra	  materialelor	  postate	  
pe	  paginile	  noastre	  de	  pe	  reţelele	  de	  socializare	  pe	  care	  ne	  aflăm,	  politici	  care	  pot	  devia	  de	  la	  
politica	  de	  confidenţialitate	  FrieslandCampina.	  

	  

4. Care	  părţi	  terţe	  vor	  avea	  acces	  la	  datele	  dumneavoastră?	  

Anumite	  date	  personale	  vor	  fi	  puse	  la	  dispoziţia	  partenerilor	  noştri	  strategici	  care	  ne	  ajută	  să	  vă	  
oferim	  produsele	  şi	   serviciile	  dorite	  sau	  care	  ne	  ajută	  să	  vindem	  clienţilor	  noştri.	  Aceste	   terţe	  
părţi	   vor	   prelucra	   datele	   dumneavoastră	   sub	   instrucţiunile	   noastre,	   iar	   noi	   ne	   asigurăm	   că	  
datele	  dumneavoastră	  sunt	  folosite	  doar	  în	  scopurile	  detaliate	  mai	  sus.	  Datele	  dumneavoastră	  
pot	   fi	  pasate	  către	  persoane	  din	  afara	  Comunicaţii	   Economice	  Europene.	   În	  asemenea	  cazuri,	  
FrieslandCampina	  va	  lua	  măsuri	  suplimentare	  pentru	  a	  vă	  proteja	  datele	  personale.	  

Date	   personale	   for	   vi	   furnizate	   către	   entităţilor	   de	   supraveghere,	   autorităţilor	   fiscale	   şi/sau	  
autoritarile	  de	  investigare	  dacă	  FrieslandCampina	  este	  obligată	  să	  facă	  acest	  lucru	  prin	  lege.	  

	  

5. Cum	  vă	  protejăm	  datele?	  	  

Suntem	   conştienti	   de	   importanţa	   păstrării	   datelor	   dumneavoastră	   persoanale	   confidenţiale.	  
Aşadar,	  am	   luat	  diverse	  măsuri	   tehnice	  şi	  organizatorice	  pentru	  a	  vă	  proteja	  datele	  personale	  
împotriva	   pierderii	   sau	   folosirii	   lor	   într-‐un	   mod	   eronat.	   Sistemele	   şi	   aplicaţiile	   noastre	   sunt	  
protejate	   în	  concordanţă	  cu	  standardele	  aplicabile	  de	  protecţia	   informaţiilor,	   folosind	  servere	  
protejate,	   firewall-‐uri	   şi	   encriptii	   precum	   şi	   protecţii	   fizice	   în	   zonele	   în	   care	   aceste	   date	   sunt	  
stocate.	  

	  

6. Solicitări	  de	  acces,	  corecturi	  şi	  ştergere	  
La	  cerere,	  vă	  putem	  oferi	  o	  prezentare	  generală	  a	  datelor	  dumneavoastră	  personale.	  Dacă	  
datele	  par	  să	  fie	  în	  neregulă	  sau	  dacă	  încalcă	  legea	  protecţiei	  a	  datelor	  prin	  stocarea	  
acesteia,	  o	  vom	  corecta	  sau	  şterge	  după	  caz.	  Ne	  rezervăm	  dreptul	  de	  a	  refuza	  solicitări	  
iraţionale	  sau	  care	  ar	  putea	  pune	  în	  pericol	  confidenţialitatea	  altor	  persoane.	  De	  asemenea	  
ne	  rezervăm	  dreptul	  de	  a	  refuza	  solicitări	  pentru	  care	  accesul	  nu	  este	  prevăzut	  prin	  legea	  
locală.	  Cererile	  de	  accesare,	  corectare	  sau	  ştergere	  pot	  fi	  făcute	  prin	  apăsarea	  butonului	  
contact	  de	  pe	  website-‐ul	  care	  va	  trimis	  către	  această	  pagină	  de	  Politică	  de	  confidenţialitate	  
sau	  care	  a	  publicat	  această	  Politică	  de	  confidenţialitate	  pe	  website-‐ul	  propriu.	  

Ca	  şi	  o	  metodă	  alternativă,	  puteţi	  accesa	  pagina	  de	  contact	  a	  website-‐ului	  corporate	  
FrieslandCampina	  (www.frieslandcampina.com),	  căutaţi	  datele	  de	  contact	  personale	  ale	  
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mărcii	  sau	  produsului	  care	  fac	  parte	  din	  grupul	  FrieslandCampina	  şi	  contactaţii	  direct	  cu	  
solicitările	  dumneavoastră.	  

	  

7. Alte	  politici	  de	  confidenţialitate	  ale	  FrieslandCampina	  

Pe	  lângă	  această	  Politică	  de	  confidenţialitate,	  diferite	  campanii	  şi	  promoţii	  specifice	  pot	  avea	  
politici	  de	  confidenţialitate	  adiţionale	  după	  care	  se	  vor	  guverna.	  Vă	  rugăm	  să	  vă	  familiarizaţi	  
cu	  aceşti	  termeni	  înainte	  de	  a	  participa	  în	  oricare	  dintre	  aceste	  campanii	  sau	  promoţii.	  

8. Schimbări	  făcute	  acestei	  politici	  de	  confidenţialitate	  

Această	  Politică	  de	  confidenţialitate	  poate	  fi	  supusă	  unor	  schimbări	  ocazionale	  în	  funcţie	  de	  
evoluţia	  companiei.	  FrieslandCampina	  vă	  recomandă	  să	  citiţi	  această	  Poliţa	  de	  
confidenţialitate	  în	  mod	  regulat	  pentru	  a	  fi	  pus	  la	  curent	  cu	  schimbările	  pe	  care	  le-‐ar	  putea	  
suferi	  acest	  document.	  

Această	  politică	  de	  confidenţialitate	  a	  fost	  actualizată	  pe	  data	  de	  12	  Decembrie	  2015.	  

	  
	  
III.	  POLITICA	  DE	  COOKIE-‐URI	  FRIESLANDCAMPINA	  

Royal	  FrislandCampina	  oferă	  zilnic	  produse	  lactate	  ce	  conţin	  nutrienţi	  preţioşi	  pentru	  milioane	  
de	  consumatori	  din	  întreaga	  lume.	  Noi	  cei	  de	  la	  FrieslandCampina	  ne	  simţim	  răspunzători	  de	  
protejarea	  datelor	  dumneavoastră	  şi	  de	  a	  vă	  apăra	  viaţa	  privată.	  Credem	  că	  este	  important	  ca	  
serviciile	  oferite	  să	  fie	  transparente,	  personale	  şi	  sigure.	  De	  aceea	  am	  dezvoltat	  “Politica	  de	  
cookie-‐uri	  FrieslandCampina”	  cu	  scopul	  a	  vă	  explica	  de	  ce	  folosim	  cookie-‐uri	  si	  cum	  le	  folosim.	  
Vă	  invităm	  să	  vă	  familiarizaţi	  cu	  această	  Politică	  de	  cookie-‐uri,	  pe	  care	  noi	  o	  aplicam	  global,	  cat	  
si	  in	  Romania	  pentru	  site-‐urile:	  

www.napolact.ro	  

www.intihna.ro	  	  

	  

1. Când	  se	  aplică	  această	  Politică	  de	  cookie-‐uri?	  

Această	  politică	  de	  cookie-‐uri	  se	  aplică	  pentru	  toate	  website-‐urile	  FrieslandCampina	  din	  
Uniunea	  Europeană	  şi	  care	  conţin	  cookie-‐uri	  sau	  tehnici	  similare.	  Puteţi	  afla	  mai	  multe	  despre	  
FrieslandCampina,	  sediile	  noasre,	  mărcile	  noastre	  şi	  serviciile	  noastre	  pe	  
www.frieslandcampina.com.	  Mai	  multe	  detalii	  despre	  website-‐urile	  noastre	  pot	  fi	  găsite	  în	  
capitolul	  “ce	  cookie-‐uri	  folosim”,	  descrise	  mai	  jos.	  

2. Ce	  sunt	  cookie-‐urile?	  	  
"Cookies"	  sunt	  fişiere	  de	  date	  de	  mici	  dimensiuni	  care	  sunt	  plasate	  în	  calculatorul	  sau	  
telefonul	  dumneavoastră	  de	  către	  browser-‐ul	  dumneavoastră.	  Cookie-‐urile	  va	  ajută	  
browser-‐ul	  să	  navigheze	  pe	  website-‐urile	  noastre.	  	  
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Există	  câteva	  tipuri	  de	  cookie-‐uri,	  acestea	  fluctuând	  între	  cookie-‐uri	  care	  vă	  reţin	  
preferinţele	  de	  limbă	  la	  cele	  care	  se	  ocupă	  de	  reclame.	  Noi	  le	  folosim	  cu	  motive	  diverse.	  
Unele	  dintre	  cookie-‐urile	  pe	  care	  le	  folosim	  sunt	  cookie-‐uri	  pe	  sesiune	  care	  sunt	  active	  
până	  când	  închideţi	  browser-‐ul.	  Altele	  sunt	  cookie-‐uri	  care	  persistă	  care	  sunt	  stocate	  pe	  
calculatorul	  dumneavoastră	  pe	  o	  durată	  mai	  lungă	  de	  timp.	  Cookie-‐urile	  nu	  pot	  colecta	  
informaţia	  stocată	  de	  pe	  calculatorul	  dumneavoastră.	  

3. De	  ce	  folosim	  cookie-‐urile?	  	  

Cookie-‐urile	  ne	  ajută	  să	  ne	  îmbunătăţim	  website-‐urile.	  Le	  folosim	  pentru	  a	  ne	  da	  seama	  
cum	  interacţionaţi	  cu	  website-‐urile	  şi	  aplicaţiile	  FrieslandCampina.	  De	  exemplu,	  cookie-‐
urile	  reţin	  tipul	  de	  browser	  folosit	  şi	  ce	  software	  adiţional	  pentru	  browser	  aţi	  instalat.	  De	  
asemenea,	  acestea	  vă	  reţin	  preferinţele	  cum	  ar	  fi	  limba	  folosită	  şi	  regiunea,	  acestea	  
rămânând	  ca	  şi	  setări	  implicite	  pentru	  când	  revizitaţi	  website-‐ul.	  Cookie-‐urile	  vă	  permit	  să	  
evaluaţi	  pagini	  de	  web	  şi	  să	  completaţi	  formulare.	  Noi	  credem	  că	  cookie-‐urile	  pe	  care	  le	  
folosim	  îmbunătăţesc	  experienţa	  dumneavoastră	  de	  utilizator	  când	  ne	  vizitaţi	  website-‐
urile.	  

4. Ce	  tipuri	  de	  cookie-‐uri	  folosim?	  	  

Folosim	  următoarele	  tipuri	  de	  cookie-‐uri:	  

a. Cookie-‐uri	  esenţiale:	  aceste	  cookie-‐uri	  sunt	  esenţiale	  pentru	  buna	  
funcţionare	  a	  website-‐urilor	  şi	  aplicaţiilor	  noastre.	  

b. Cookie-‐uri	  de	  funcţionalitate:	  aceste	  cookie-‐uri	  reţin	  preferinţele	  
dumneavoastră	  pe	  website,	  cum	  ar	  fi	  preferinţele	  de	  limbă,	  nume	  de	  
utilizator	  sau	  coşul	  de	  cumpărături.	  

c. Cookie-‐uri	  de	  performanţă:	  aceste	  cookie-‐uri	  colectează	  date	  despre	  
folosirea	  website-‐urilor	  şi	  aplicaţiilor	  la	  un	  nivel	  abstract	  pentru	  a	  ne	  furniza	  
informaţii	  cum	  ar	  fi	  numărul	  de	  vizitatori	  de	  pe	  pagină	  şi	  care	  pagini	  au	  fost	  
accesate	  cel	  mai	  des.	  Aceste	  cookie-‐uri	  le	  includ	  pe	  cele	  de	  Google	  Analytics	  
(vezi	  mai	  jos).	  

d. Cookie-‐uri	  de	  targetare	  şi	  reclame:	  aceste	  cookie-‐uri	  sunt	  folosite	  pentru	  a	  
colecta	  date	  despre	  obiceiuri	  din	  browser	  pentru	  a	  oferi	  reclame	  
personalizate	  userului.	  Aceste	  cookie-‐uri	  aparţin	  de	  cele	  mai	  multe	  ori	  unor	  
părţi	  terţe	  (vezi	  6	  mai	  jos).	  

Dacă	  este	  cerut	  prin	  lege,	  vă	  vom	  cere	  acordul	  înainte	  de	  a	  folosi	  cookie-‐uri	  (prin	  metoda	  
“pop-‐up”).	  	  
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5. Ce	  cookie-‐uri	  folosim?	  

Cookie-‐urile	  pe	  care	  le	  folosim	  nu	  sunt	  aceleaşi	  pentru	  toate	  website-‐urile	  noastre.	  Mai	  jos	  
puteţi	  găsi	  o	  lista	  cu	  tipul	  de	  cookie-‐uri	  folosite:	  cookie-‐uri	  care	  retin	  modul	  logat	  pe	  un	  site,	  
cookie-‐uri	  care	  retin	  anumite	  selectii	  in	  site	  facute	  de	  vizitator,	  cookie-‐uri	  care	  retin	  cate	  
vizite	  si	  ce	  timp	  a	  petrecut	  un	  user	  pe	  site	  (Google	  Analytics).	  	  

Lista	  mai	  sus	  menţionată	  va	  fi	  actualizată	  regulat,	  dar	  noi	  nu	  vă	  putem	  garanta	  gradul	  sau	  de	  
finalizare.	  	  

6. Folosim	  cookie-‐uri	  ale	  unor	  terţe	  părţi?	  

Website-‐urile	  şi	  aplicaţiile	  noastre	  folosesc	  cookie-‐uri	  are	  unor	  terţe	  părţi	  cum	  ar	  fi	  
Facebook,	  Instagram,	  Twitter.	  Aceste	  terţe	  părţi	  sunt	  în	  măsură	  să	  monitorizeze	  utilizarea	  
website-‐lor	  şi	  aplicaţiilor	  FrieslandCampina.	  Dacă,	  de	  exemplu,	  faceţi	  clic	  pe	  un	  buton	  de	  
reţea	  socială	  (de	  ex:	  “îmi	  place”),	  unele	  dintre	  datele	  dumneavoastră	  personale	  (cum	  ar	  fi	  
numele	  dumneavoastră	  şi	  faptul	  că	  sunteţi	  interesat	  de	  produsele	  noastre),	  vor	  fi	  disponibile	  
pentru	  furnizorul	  reţelei	  de	  socializare	  şi	  pentru	  vizitatorii	  pagini	  dumneavoastră	  personale	  
de	  pe	  acea	  reţea	  de	  socializare.Acţiunile	  săvârşite	  pe	  aceste	  reţele	  de	  socializare	  sunt	  
acoperite	  de	  termenii	  (care	  includ	  politica	  de	  confidenţialitate)	  platformei	  sociale	  folosite.	  Vă	  
rugăm	  să	  vă	  uitaţi	  şi	  peste	  Politica	  de	  confidenţialitate	  FrieslandCampina	  pentru	  mai	  multe	  
informaţii	  despre	  cum	  tratăm	  datele	  dumneavoastră	  personale	  în	  relaţie	  cu	  platformele	  de	  
socializare.	  

7. Cum	  puteţi	  refuza	  şi	  şterge	  cookie-‐uri?	  

Există	  mai	  multe	  metode	  prin	  care	  puteţi	  exclude	  sau	  minimaliza	  utilizarea	  cookie-‐urile	  pe	  
dispozitivul	  dumneavoastră:	  

a. Dacă	  este	  cerut	  prin	  lege,	  vă	  vom	  cere	  permisiunea	  înainte	  de	  a	  folosi	  
cookie-‐uri.	  În	  acest	  fel,	  decizia	  vă	  va	  aparţine	  dacă	  doriţi	  sau	  nu	  folosirea	  
cookie-‐urilor.	  	  

	  
b. De	  asemenea,	  puteţi	  alege	  să	  refuzaţi	  sau	  să	  blocaţi	  cookie-‐urile	  utilizate	  

de	  către	  FrieslandCampina	  sau	  de	  către	  website-‐ul	  terţei	  părţi	  prin	  
schimbarea	  setărilor	  din	  browser-‐ul	  dumneavoastră.	  Pentru	  mai	  multe	  
informaţii	  vă	  rugăm	  să	  accesaţi	  funcţia	  “ajutor”	  din	  browser-‐ul	  
dumneavoastră.	  	  

c. Puteţi	  vizita	  www.allaboutcookies.org	  pentru	  mai	  multe	  detalii	  despre	  
cum	  puteţi	  şterge	  sau	  refuza	  cookie-‐uri	  şi	  pentru	  mai	  multe	  informaţii	  
despre	  cookie-‐uri	  în	  general.	  

De	  reţinut,	  dacă	  respingeţi	  utilizarea	  anumitor	  cookie-‐uri,	  unele	  functionalizati	  ale	  website-‐
ului	  nostru	  nu	  vor	  funcţiona	  corespunzător.	  

8. Contact	  	  
Dacă	  aveţi	  orice	  întrebare	  în	  legătură	  cu	  această	  Politică	  de	  cookie-‐uri	  sau	  despre	  cookie-‐
urile	  folosite	  de	  către	  website-‐urile	  noastre,	  vă	  rugăm	  să	  ne	  contactaţi.	  Puteţi	  face	  asta	  dând	  
click	  pe	  link-‐ul	  de	  contact	  de	  pe	  website-‐ul	  care	  va	  trimis	  către	  această	  Politică	  de	  cookie-‐uri.	  
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Ca	  şi	  o	  metodă	  alternativă,	  puteţi	  accesa	  pagina	  de	  contact	  a	  website-‐ului	  corporate	  
FrieslandCampina	  (www.frieslandcampina.com),	  căutaţi	  datele	  de	  contact	  personale	  ale	  
mărcii	  sau	  produsului	  care	  fac	  parte	  din	  grupul	  FrieslandCampina	  şi	  contactaţii	  direct	  cu	  
solicitările	  dumneavoastră.	  

9. Schimbări	  aduse	  acestei	  Politici	  de	  cookie-‐uri	  

Această	  Politică	  de	  cookie-‐uri	  poate	  fi	  schimbată	  ocazional	  în	  funcţie	  de	  evoluţia	  companiei	  
sau	  dacă	  cookie-‐urile	  folosite	  de	  către	  noi	  se	  schimbă.	  FrieslandCampina	  vă	  sfătuieşte	  să	  
citiţi	  această	  Politică	  de	  cookie-‐uri	  în	  mod	  regulat	  pentru	  a	  fi	  la	  curent	  cu	  orice	  schimbare.	  

Această	  politică	  de	  cookie-‐uri	  a	  fost	  actualizată	  pe	  data	  de	  12	  Decembrie	  2015.	  

	  

IV.	  LISTA	  DE	  VERIFICARE	  PENTRU	  CA	  WEBSITE-‐UL	  SĂ	  FIE	  ÎN	  CONFORMITATE	  CU	  POLITICA	  
FRIESLANDCAMPINA	  

1. Furnizaţi	  următoarele	  informaţii	  pe	  fiecare	  website:	  
• Informaţii	  despre	  companie	  (vezi	  I)	  
• Politicile	  de	  confidenţialitate	  şi	  cookie-‐uri	  (vezi	  II	  si	  III)	  
• Termenii	  de	  utilizare	  (vezi	  I,	  II,	  III)	  

	  
2. Asiguraţi-‐vă	  că	  următorii	  paşi	  sunt	  bifaţi	  în	  relaţie	  cu	  “Informaţii	  despre	  companie”:	  

	  

• Informaţia	  despre	  companie	  trebuie	  să	  fie	  furnizată	  uşor	  printr-‐un	  link	  (buton)	  vizibil	  
care	  va	  spune	  de	  exemplu:	  “Informaţii	  despre	  companie”	  	  

• Informaţiile	  oferite	  trebuie	  să	  conţină	  cel	  puţin	  următoarele:	  
o Numele	  companiei	  şi	  a	  entităţii	  legale	  
o Adresa	  fizică	  şi	  adresa	  de	  email	  
o Numărul	  de	  înregistrare	  de	  la	  Camera	  de	  Comerţ	  
o CUI-‐ul	  

Asiguraţi-‐va	  că	  următorii	  paşi	  sunt	  bifaţi	  în	  relaţie	  cu	  “Politicile	  de	  confidenţialitate	  şi	  cookie-‐
uri”:	  	  

• Hyperlink-‐urile	  catre	  Politicile	  de	  confidenţialitate	  si	  cookie-‐uri	  să	  fie	  corecte:	  
o Politica	  de	  confidenţialitate	  in	  Romana,	  valabila	  mai	  sus	  
o Politica	  de	  cookie-‐uri	  in	  Romana,	  valabila	  mai	  sus	  

• Un	  pop-‐up	  pentru	  cookie-‐uri.	  Aceasta	  depinde	  de	  severitatea	  cookie-‐urilor	  folosite	  –	  mai	  
mult	  sau	  mai	  puţin	  nepotrivite	  pentru	  intimitatea	  vizitatorului	  de	  pe	  website.	  Pop-‐up-‐ul	  
trebuie	  să	  conţină:	  

o descriere	  detaliată	  a	  cookie-‐ului	  (de	  la	  “doar”	  un	  cookie	  până	  la	  “cookie-‐uri	  de	  
advertising”	  şi	  “cookie-‐uri	  aparţinând	  unor	  părţi	  terţe”)	  	  
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o Să	  ceară	  acceptul	  neechivoc	  al	  vizitatorului	  
o Să	  ofere	  oportunitatea	  de	  a	  refuza	  folosirea	  cookie-‐urilor	  

Pentru	  a	  trimite	  newsletter-‐uri:	  

• Este	  necesar	  un	  consimţământ	  în	  prealabil,	  care	  este	  valid	  doar	  dacă	  persoana	  vizată	  a	  
primit	  suficiente	  informaţii	  despre	  scopul	  acestui	  newsletter	  înainte	  de	  a	  se	  înregistra	  
pentru	  acesta	  

• Nu	  este	  necesară	  înregistrarea	  personală	  dacă	  adresa	  de	  email	  a	  fost	  furnizată	  de	  către	  
client	  în	  timpul	  unei	  achiziţii	  a	  unui	  produs	  similar	  din	  acelaşi	  grup	  de	  companii	  din	  
trecut	  	  

• În	  corpul	  fiecărui	  email	  sau	  newsletter,	  informaţii	  despre	  companie	  şi	  posibilitatea	  de	  
dezabonare	  trebuie	  incluse.	  	  

Următorii	  paşi	  trebuie	  urmaţi	  în	  relaţie	  cu	  Termenii	  de	  utilizare:	  	  

• Termenii	  de	  utilizare	  trebuie	  să	  fie	  oferiţi	  printr-‐un	  link	  vizibil	  care	  va	  spune	  de	  exemplu:	  
“Termeni	  şi	  condiţii”.	  


