
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Politica de confidentialitate defineste modul in care  S.C ALFA ECOLOGIC SRL, colecteaza, 
utilizeaza si stocheaza datele personale atunci cand accesezi site-ul www.foseeco.ro.  

1. Cine suntem:
 SC ALFA ECOLOGIC SRL este o sociatate organizata in conformitate cu legislatia din Romania, cu 
sediul in municipiul Hunedoara, str G. Baritiu ,nr 25 A,  identificata prin J20 / 1055 / 2009, CUI 
RO26139461.

Adresa de contact : alfa_ecologic@yahoo.com

2. Ce date colectam :

Pentru a raspunde cererii de oferta solicitata, in legatura cu produsele pe care le comercializam și 

pentru indeplinirea drepturilor si obligatiilor contractuale,  trebuie sa iti exprimi acordul ca SC ALFA

ECOLOGIC SRL sa colecteze si sa prelucreze , in functie de situatie ,  date cu caracter personal , 

precum nume, prenume, adresa de email si numar de telefon, sex, numele companiei, profesie, 

adresa, oras, domeniu de activitate, pozitie geografica.

3. Cum colectam aceste date:

Datele  tale pot fi colectate în diferite moduri.

SC ALFA ECOLOGIC SRL colecteaza aceste date când comunici direct prin mail sau telefon.

De asemenea, colectam date și indirect, prin intermediul cookie-urilor și a marcatorilor.

4. Cine prelucreaza aceste date:

Prin angajații săi , SC ALFA ECOLOGIC SRL administreaza aceste date în condiții de siguranța și 

numai în scopul pentru care s-a făcut colectarea. Datele tale pot fi trimise  către terti in  urmatoarele 

cazuri:

-companiei care asigura tansportul produsului

-indeplinirea obligatiilor legale (autoritate sau organ de reglementare si control )

-stabilirea-apararea unui drept in instanta

5. Cât timp stocam aceste date:

Atunci când contactezi  SC ALFA ECOLOGIC SRL, datele tale vor fi stocate pe timp nelimitat.

Când devii clinentul nostru aceste date se prelucreaza pe toată durata raportulrilor contractuale și 

ulterior conform dispozitiilor legale.

6. Ce drepturi ai:

In conditiile prevazute de lege beneficiezi de urmatoarele drepturi:

-dreptul sa iti retrageti consimtamantul de prelucrare a datelor personale

-dreptul sa te opui prelucrarii datelor, situatie care duce la imposibilitatea colaborarii (intocmirea 

unor documente legal-obligatorii)
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-dreptul la rectificarea datelor

-dreptul la stergerea datelor

-dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 

Personal.

In functie de comlexitatea cererii termenul de raspuns la solicitarile privind drepturile 

mentionate este de la 1 luna la 3 luni.

7 – Cum modificam politica de confidentialitate:

SC ALFA ECOLOGIC SRL își rezerva dreptul de a modifica politica de confidentialitate  în funcție 

de legislatia în vigoare.

 Pentru  eventuale întrebări referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter 

personal, sau pentru exercitarea drepturilor tale, poți trimite un mail la adresa de contact.


