POLITICA CONFIDETIALITATE A IMAGINARIUM S. A.
Mai 2018

1.

INTRODUCERE - Angajamentul nostru față de confidențialitatea datelor dvs.
La Imaginarium ne angajăm să protejăm confidențialitatea datelor dvs. personale. Credem cu
tărie în transparență și aspirăm să menținem o relație cu clienții noștri, bazată pe respect,
încredere și interes reciproc. Ne angajăm să păstram datele dvs. în siguranță și să lucram
exclusiv cu parteneri și colaboratori de încredere.
Mai jos explicăm ce constă politica noastră de confidențialitate și pentru ce colectăm datele pe
care le tratăm.

2.

RESPONSABILITATE - Cine răspunde de prelucrarea datelor dvs.?
IMAGINARIUM, S.A., cu adresa la calle Osca nr.4 - 50197 Zaragoza este responsabil pentru
datele personale pe care le împãrtãșiti cu noi (de exemplu, dacã sunteti de acord sã fiti
membru al Clubului Imaginarium sau sã vã înregistrati pe site-ul nostru) sau a celor care le
accesãm prin orice alt mijloc sau activitate (de exemplu, cookie-uri când navigați pe site-urile
noastre).
Dacă doriți să contactați imaginarium pentru orice întrebare cu privire la confidențialitatea
datelor dvs., puteți face acest lucru prin: data@imaginarium.info sau prin poștă către:
Imaginarium
C/ Osca, 4 ( PLAZA)
50197 ZARAGOZA. SPAIN
Imaginarium S.A. este înregistrată în Registrul comerțului din Zaragoza, foaia

Z-72.50

Proprietatea paginii WEB
În același mod, acest site este deținut de Imaginarium, S.A. Accesul la internet este gratuit și
nu necesită abonament prealabil. Dacă răsfoiți acest site, veți accepta Termenii de utilizare
Web și Politica privind confidențialitatea și cookie-urile descrise mai jos.
http://www.imaginarium.ro/politica-cookies.htm

3.

CE INFORMATII PERSONALE TRATAM si cum sunt obtinute?
La Imaginarium învățăm în fiecare zi de la dvs., clienții noștri. Prin intermediul magazinelor,
web-ului, rețelelor sociale și a tuturor activităților pe care le organizăm, obținem o mulțime
de informații despre dvs. Pentru noi este foarte util să cunoaștem interesele și preocupările
dumneavoastră.
Aceasta ne permite să inovăm, să ne îmbunătățim și să oferim cele mai bune soluții pentru
familiile dvs.
Modalitățile prin care dvs. puteți partaja date si noi le colectăm sunt foarte variate:
• În cele mai multe cazuri, ne furnizați date direct prin diferite forme pe care le trimiteți (pe
hârtie sau prin intermediul site-urilor, aplicațiilor, dispozitivelor sau paginilor noastre pe
rețelele sociale). De exemplu:


când vă înscrieți la Club Imaginarium

când vă înregistrați pe oricare dintre site-urile noastre Imaginarium

Când faceți cumpărături pe site-urile noastre,

când ne contactezi

când participați la tombolele sau activitățile noastre

când folosiți aplicațiile noastre sau

Când, prin orice mijloace, ne trimiteți un formular și solicităm trimiterea de
informații comerciale.
Este posibil ca, ocazional, această informație să ne ajungă prin intermediul unor terțe părți
legate de Grupul Imaginarium (de exemplu, prin intermediul rețelei noastre de francizați sau
filialele grupului Imaginarium) care o colectează în numele nostru și o trimit întotdeauna la
noi aceleași scopuri și sub acești parametri de confidențialitate.
• În alte cazuri, noi colectăm informații (de exemplu, când folosim module cookie pentru a
facilita navigarea și pentru a înțelege cum folosiți site-urile noastre).
În secțiunea următoare [4] veți găsi principalele activități care implică prelucrarea datelor
dvs., scopurile fiecăruia și un comentariu mai detaliat despre ele.
Rețineți că este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că informațiile pe care le furnizați sunt
adevărate și exacte. În caz contrar, utilizatorul ar fi responsabil pentru inexactitatea sau
falsitatea datelor menționate, precum și pentru pagubele pe care le-ar putea cauza. În acest
caz, Imaginarium își rezervă dreptul de a anula relațiile cu utilizatorul menționat.
4.

TIPURI DE ACTIVITATI, SCOPURI și alte informații relevante
La imaginarium, suntem angajați în confidențialitatea datelor dvs. personale și în
conformitate cu următoarele considerații (care pot fi adaptate, în funcție de evoluția nevoilor
noastre).
4.1 CLUB IMAGINARIUM.
Dacă v-ați decis să faceți parte din clubul nostru, vă vom analiza informațiile pentru a vă putea
gestiona participarea. Acest lucru presupune:
• procesarea și gestionarea datelor la înregistrarea în clubul imaginarium ceea ce va va
permite participarea la activitățile, promoțiile și serviciile exclusive ale clubului imaginarium.
• trimiterea de informații comerciale despre produsele și serviciile imaginarium, și
activitățile clubului imaginarium (de exemplu, trimite o felicitare de ziua copiilor pentru care
ni s-au transmis dazele de nastere în cererea de înregistrare în club).
• de asemenea, vă putem trimite informații comerciale ale companiilor sau partenerilor
comerciali cu care imaginarium colaborează atunci când considerăm că acestea ar putea fi de
interesul dumneavoastră.
• crearea unui profil (înregistrarea achizițiilor dvs. la imaginarium și analizarea lor coroborat
cu informațiile furnizate pentru a oferi consiliere personalizată cu privire la produse și
servicii care se potrivesc cel mai bine intereselor dvs.).
• realizarea de statistici și analize pentru uz intern în funcție de preferințele clienților,
produselor și activităților noastre.
Temei juridic Consimțământul dumneavoastră, inclusiv pentru crearea profilului, care este
inerent obiectivului Clubului Imaginarium. În ceea ce privește activitățile statistice, interesul
nostru legitim este de a ne îmbunătăți produsele și serviciile.

Cu ce date ne confruntăm? Informațiile personale, de contact și de familie pe care ni le
trimiteți în forme de înregistrare (sau pe care le modificați ulterior), precum și istoricul
achizițiilor, navigarea pe canalele noastre digitale și comunicările cu noi. Pentru a fi membru
al Clubului, trebuie să indicați rudele, genul, numele și data nașterii copiilor pentru care doriți
să beneficiați de avantajele Clubului Imaginarium.

4.2 ACHIZIȚII ON-LINE SAU ÎN MAGAZIN CU LIVRARE LA DOMICILIU

Dacă ne lăsați informațiile dvs. cu ocazia unei achiziții (pe site-ul nostru, în magazin, prin
telefon, etc.), pentru livrare la domiciliu, vă vom utiliza datele pentru:
• A gestiona relația comercială, prin care în fiecare moment puteti solicita date despre
statusul procesarii și livrarii pentru comanda corespunzătoare.
• A vă trimite informații comerciale despre produsele și serviciile companiei Imaginarium și /
sau ale companiilor cu care Imaginarium colaborează ori de câte ori ați acceptat expedierea
respectivă. În acest caz, putem crea profiluri (constând doar în obiceiurile dvs. de cumpărături
în Imaginarium și datele furnizate pentru a oferi sfaturi personalizate cu privire la produsele
și serviciile care se potrivesc cel mai bine intereselor dvs.).
• A efectua statistici și analize asupra preferințelor clienților, produselor și activităților
noastre.
Temei juridic: Îndeplinirea unei relații contractuale. Și, în plus, consimțământul dvs., dacă ați
cerut în mod expres trimiterea de informații comerciale. În ceea ce privește activitățile
statistice și de profil, interesul nostru legitim (pentru a îmbunătăți sfaturile și recomandările
produselor și serviciilor noastre).
Cu ce date ne confruntăm? Datele personale, informațiile de contact și de expediere,
informațiile de facturare pe care ni le trimiteți în formularele de cumpărare și de expediere,
precum și istoricul achizițiilor și comunicărilor. Colectăm adresa IP când cumperi online
pentru a evita fraudele. Dacă gestionați o plată prin intermediul site-ului nostru, datele dvs.
vor fi trimise direct prin gateway-ul de plată către furnizorul de servicii de plată, fără ca
Imaginarium să acceseze orice date referitoare la tranzacția dvs. în conformitate cu
reglementările aplicabile.
4.3 SERVICIUL CLIENȚI
Dacă ne contactați prin Serviciul Clienți, telefon, chat, e-mail (inclusiv formularul web) sau
prin oricare dintre punctele noastre de vânzare, pentru a solicita orice informații, gestiona
orice solicitare etc., vom utiliza datele dvs. pentru a:
• Raspunde la întrebările pe care le puteți adresa și dacă este cazul, pentru a putea gestiona
serviciile sau solicitările pe care le puteti apela în orice moment.
• Apelurile efectuate către Serviciul Clienți pot fi înregistrate din diferite motive (evitarea
infracțiunilor, maximizarea gestionării reclamațiilor, asigurarea faptului că datele sunt salvate
si protejate in timpul necesar și îmbunătățirea activitatii noastre).
Temei juridic: Consimțământul dvs. și interesul nostru legitim, de a participa la aceste
consultări și solicitări.

Cu ce date ne confruntăm? Datele personale pe care le partajați, precum și istoricul
comunicărilor cu noi (care pot include, dacă contactați telefonic, înregistrarea acestor
conversații).
4.4 NAVIGAȚIA PE PAGINILE SITE-URILOR NOASTRE
Dacă navigați pe oricare dintre paginile noastre web, vom trata datele dvs. astfel încât, atunci
când vă întoarceți pe web, sa vă putem oferi informațiile care vă interesează cel mai mult, sa
adaptam publicitatea digitală la gusturile și interesele dvs. și sa vă oferim o experiență mai
bună de navigare.
În plus, tratăm datele de navigare pentru statistici și analize ale preferințelor clienților,
produselor și activităților noastre.
Temei juridic: Interesul nostru legitim (pentru îmbunătățirea navigației și a utilizabilității
web și pentru a vă arăta informații comerciale personalizate pentru gusturile și interesele
dvs.).
Cu
ce
date
ne
confruntăm?
Vedeți
http://www.imaginarium.ro/politica-cookies.htm
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4.5 CURRICULUM VITAE
Dacă ne transmiti CV-ul prin mijloacele abilitate (site-ul nostru web, prin Infojobs, Linkedin
etc.), vom trata datele dvs. pentru a:
• Gestiona posibila dvs candidatura în procesele de selectare a posturilor vacante, prezente
sau viitoare, pentru a lucra cu noi.
• Va putea contacta în cazul în care profilul dvs. se potrivește nevoilor posibile ale locurilor de
muncă vacante
Temei juridic: Acordul dvs.
Cu ce date ne confruntăm? Datele personale, de contact, academice și profesionale pe care le
includeți în CV-ul dvs.
4.6 ALTE ÎNREGISTRĂRI ȘI ACTIVITĂȚI
Dacă ne trimiteți informațiile dvs. de contact cu ocazia altor cominicari sau interacțiuni cu
marca Imaginarium, cum ar fi înregistrarea pe site-urile Imaginarium, participarea la
concursuri (în magazine, rețele sociale ...), participarea la alte activități desfășurate de
Imaginarium (în magazin) și orice alte mijloace), vă vom trata datele pemtru a:
• Gestiona activitatea sau relația de afaceri la solicitarea dvs în orice moment;
• Vă trimite informații comerciale despre produsele și serviciile companiei Imaginarium și /
sau ale companiilor cu care Imaginarium colaborează ori de câte ori ați acceptat expedierea
respectivă. În acest caz, putem crea profiluri (constând numai în obiceiurile dvs. de
cumpărături în Imaginarium și datele furnizate pentru a oferi sfaturi personalizate cu privire
la produsele și serviciile care se potrivesc cel mai bine intereselor dvs.
• Efectua statistici și analize.

 Cum putem comunica cu dvs.?
Pentru a gestiona activitățile anterioare, când este necesar, putem comunica cu dvs. prin email (informație obligatorie la inscrierea in Clubul Imaginarium sau la inregistrarea online pe
site), prin telefon sau prin poștă (conform datelor oferite de dvs si pe care le consideram
necesare)
 Despre activitățile noastre de profilare și marketing direct.
Când trimitem comunicări sau conținut personalizat membrilor noștri de Club Imaginarium,
putem folosi unele dintre tehnicile cunoscute sub numele de „profilare“ (care inseamna
utilizarea acestor date pentru a evalua anumite aspecte personale, în special, pentru a analiza
sau de a prezice preferințele, interesele personale).
Aceasta înseamnă că putem utiliza datele dvs. personale (împreună cu istoricul achizițiilor
dvs.) pentru a realiza acest profil, în activitățile incluse în secțiunea 4 de mai sus. Centralizăm
aceste informații și le putem analiza pentru a evalua și a anticipa preferințele și / sau
interesele personale și astfel puteți beneficia de produsele sau serviciile care se potrivesc cel
mai bine gusturilor dumneavoastră. Pe baza analizei noastre, trimitem sau afișăm comunicări
și / sau conținut adaptat intereselor / nevoilor dvs. și putem face statistici anonime pentru uz
intern.
5.

LEGITIMITATEA - Ce ne permite să tratăm datele dvs.?
Noi tratăm datele dvs. privind temeiul juridic exprimat în secțiunea 4 de mai sus pentru
fiecare dintre activitățile de analiza. În principal, tratăm datele dvs. pe baza consimțământului
dvs. Pentru aceasta, vă oferim în acest document informațiile necesare și vă recomandăm să
citiți în detaliu toate informațiile furnizate și să ne contactați dacă aveți vreo îndoială cu
privire la acest lucru prin data@imaginarium.info
De asemenea, ne declarăm interesul legitim în analizarea acestor date pentru desfășurarea
activităților companiei Imaginarium, cum ar fi activitățile de personalizare a informațiilor
comerciale și profilul intereselor dvs., activitățile statistice, prezența cookie-urilor pentru a
facilita navigația și sarcinile administrative.

6.

DESTINATARI - Cine poate accesa datele dvs.?
• Putem împărtăși datele dvs. personale în cadrul Grupului Imaginarium (filiale sau afiliate ale
Imaginarium, S.A.), precum și francizorilor brandului Imaginarium (întotdeauna în scopurile
descrise și în conformitate cu aceeași bază juridică care leagă Imaginarium). Cu aceasta putem
respecta relația contractuală sau comercială pe care ați solicitat-o și / sau respecta scopurile
administrative ale Grupului.
În orice caz, vom respecta obligația legală de a vă menține detaliile pe o listă de ștergere, dacă
ne-ați cerut să nu vă trimitem mai multe comunicări comerciale.
• Furnizorii noștri de încredere terți vor putea accesa datele dvs. în baza contractelor
subscrise pentru a efectua o varietate de operațiuni comerciale în numele nostru (companii și
/ sau francizați din Grupul Imaginarium, furnizori de servicii terțe). Noi le oferim doar
informațiile de care au nevoie pentru a efectua serviciul și solicităm ca aceștia să nu utilizeze
datele dvs. personale pentru niciun alt scop. Aceste societăți terțe au obligația de a garanta că
informațiile sunt prelucrate în conformitate cu reglementările în vigoare. Din partea noastră,
vom face mereu tot ce putem pentru a ne asigura că toate părțile terțe cu care lucrăm mențin
securitatea datelor dvs. personale.

• Transferuri internaționale: datele dvs. personale pot fi transferate, accesate și stocate la o
destinație din afara Spațiului Economic European ("SEE"). Imaginarium transferă date cu
caracter personal în afara SEE numai într-un mod sigur și legal, sub acoperirea contractelor
de furnizare a serviciilor. Deoarece este posibil ca unele țări să nu aibă legi care să guverneze
utilizarea și transferul datelor cu caracter personal, luăm măsuri pentru a ne asigura că terții
respectă angajamentele stabilite în această politică. Aceste etape pot include revizuirea
standardelor de confidențialitate și securitate ale terților și / sau încheierea unor contracte
adecvate (pe baza clauzelor standard de protecție a datelor din modelul adoptat de Comisia
Europeană). Furnizorii de servicii situate în afara SEE, cum ar fi Facebook, Inc sau Google, LLC,
pot accesa datele lor personale. Acești furnizori de servicii sunt acoperite de „Privacy Shield“
sau scutul vieții private și, prin urmare, sunt obligați să protejeze datele personale în
conformitate cu un set de standarde de protecție și bine definite de garanțiile Uniunii
Europene.
Noi nu comercializăm și nu oferim datele dvs. personale unor terțe părți decât dacă avem
consimțământul expres și individual în acest scop.
7.

DURATA - Cât timp păstrăm datele dvs.?
Intenționăm să păstrăm datele dvs. numai atâta timp cât este necesar pentru scopul pentru
care analizam datele dvs., pentru a vă satisface solicitările sau pentru a ne conforma
obligațiilor legale. În acest sens:
- Informații personale ale membrilor clubului Imaginarium: până la implinirea varstei
de 12 ani a minorilor minorii care sunt menționați în înregistrarea lor(cu excepția
cazului în care anulați abonamentul sau solicitați eliminarea acestora).
- Datele obținute la cumpărarea de produse și servicii: pe durata relației contractuale
(cu excepția cazului în care, în prealabil, anulați abonamentul sau solicitați eliminarea
acestuia).
- Datele personale obținute la crearea unui cont web: până când ne cereți să le
eliminăm sau maximum 8 ani.
- Datele personale obținute cu acordul dvs. pentru trimiterea de comunicări
comerciale prin orice altă procedură: până când solicitati eliminarea sau ștergerea
datelor dvs., sau maximum 8 ani. În cazul în care ați inclus informații despre un minor,
până la vârsta de 12 ani.
- Doi ani, datele obținute prin contactarea noastra pentru o consultare, tombola,
activitate sau serviciu specifice.
- Date legate de CV-uri, timp de un an.
- cookie-urile care sunt instalate pe computer: le păstrăm timpul necesar pentru a-și
atinge scopurile (de exemplu, în timpul unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de
cumpărături sau cookie-urile de identificare a sesiunii) și pentru maximum 365 de
zile.
Putem păstra anumite informații personale pentru a ne conforma obligațiilor legale,
administrative sau de reglementare, precum și pentru a ne administra drepturile (de exemplu,
pentru probare în fața instanțelor) sau pentru scopuri statistice sau istorice.
Atunci când nu mai trebuie să folosim datele dvs. personale, ele vor fi eliminate din sistemele
și înregistrările noastre sau vor fi anonime, astfel încât să nu le mai putem identifica.

8.

SECURITATE. - Datele mele sunt stocate în siguranță?
Ne angajăm să vă protejăm datele personale și să luăm toate măsurile de precauție rezonabile
pentru a face acest lucru. Solicităm în mod contractual că părțile terțe de încredere cu care
putem să vă împărtășim datele dvs., sa faca același lucru.
Întotdeauna facem tot posibilul pentru a preveni accesul neautorizat la datele personale pe
care le tratăm. Întrucât transmiterea de informații prin Internet nu este complet sigură, nu
putem garanta securitatea datelor dvs. transmise pe site-ul nostru. Prin urmare, orice
transmisie este pe propriul dvs. risc.

9.

LINK-URI LA SITURI TERȚI ȘI LOGIN SOCIAL
Site-urile și aplicațiile noastre pot conține linkuri către și de pe site-urile web ale rețelelor
asociate, ale agențiilor de publicitate și ale companiilor afiliate. Dacă urmați un link către
oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate
și că nu suntem responsabili pentru aceste politici. Verificați aceste politici înainte de a trimite
date personale pe aceste site-uri web.
De asemenea, vă putem oferi posibilitatea de a vă utiliza datele de conectare pe rețelele
sociale pentru a vă înregistra la Imaginarium. Dacă faceți acest lucru, rețineți că vă
împărtășim informațiile despre profilul dvs. social cu noi. Datele personale partajate depind
de configurația platformei dvs. de social media. Vizitați platforma de socializare în cauză și
verificati politica sa de confidențialitate pentru a înțelege modul în care datele dvs. personale
sunt partajate și utilizate în acest context.

10. MEDIILE SOCIALE ȘI CONȚINUTUL GENERAT DE UTILIZATOR
Unele dintre site-urile și aplicațiile noastre permit utilizatorilor să trimită propriul conținut.
Amintiți-vă că orice conținut trimis la una dintre platformele noastre sociale poate fi văzut de
public, deci aveți grijă atunci când furnizați anumite informații personale (de exemplu,
informații financiare sau detaliile adresei dvs.). Nu suntem responsabili pentru orice acțiune
întreprinsă de alte persoane, dacă publicați informații personale pe una dintre platformele
noastre sociale și vă recomandăm să nu comunicați aceste informații.
11. DREPTURI
Dacă doriți să cunoașteți datele pe care le detinem, să le modificați, să vă revocați acordul
(atunci când acesta este temeiul legal al tratamentului), să le ștergeți, daca sunt folosite doar
pentru scopurile propuse sau sunteți interesat de portabilitatea datelor dvs., ne puteți scrie ,
împreună cu o copie a actului de identitate sau a unui document de identificare similar la
data@imaginarium.info
Din motive de transparență, detaliem următoarele drepturi care vă corespund:
• Dreptul la informație
Obțineți informații clare, transparente și ușor de înțeles cu privire la modul în care folosim
datele dvs. personale și despre drepturile dvs. Vă oferim aceste informații în această politică.
• Dreptul de acces
Dreptul de a accesa datele dvs. personale pe care le-am stocat (cu anumite limite). Este posibil
să percepem o sumă rezonabilă pentru acoperirea costurilor administrative generate de
furnizarea informațiilor. Evident, cererile neîntemeiate, excesive sau repetitive nu pot fi
abordate.

• Dreptul la rectificare
Dreptul de a vă rectifica datele personale atunci când acestea sunt inexacte sau au încetat să
mai fie valabile sau să le finalizați atunci când acestea sunt incomplete.
Pentru a vă putea exercita acest drept, ne puteți contacta prin intermediul
data@imaginarium.info cu o copie a actului dvs. de identitate sau a unui document de
identificare similar.
• Dreptul la suprimare (uitarea)
Dreptul de ștergere a datelor dvs. personale în anumite cazuri. După cum știți, nu este un
drept absolut, deoarece putem păstra anumite date din motive legale sau legitime.
Dacă doriți să ștergeți datele dvs. personale, ne puteți contacta prin intermediul
data@imaginarium.info cu o copie a actului dvs. de identitate sau a unui document de
identificare similar.
• Dreptul de opoziție (uitarea)
Vă puteți dezabona oricând de la comunicările noastre de marketing direct, deși acest lucru
poate însemna pierderea unor beneficii și beneficii pe care le oferim. Cea mai ușoară
modalitate de a vă dezabona este să dați clic pe linkul "Dezabonați" în orice e-mail sau
comunicare pe care vi le trimitem. Dacă nu, ne puteți contacta prin intermediul
data@imaginarium.info cu o copie a actului de identitate sau a unui document de identificare
similar.
De asemenea, vă puteți opune crearea de profiluri (deși, în unele cazuri, aceasta va însemna
pierderea avantajelor inerente ale Clubului Imaginarium). Pentru aceasta, ne puteți contacta
prin oricare dintre mijloacele indicate mai sus.
• Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment în care prelucrarea
datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră.
Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea tratamentului înainte de retragerea sa.
Pentru a afla despre cazurile în care tratamentul se bazează pe consimțământ, se face referire
la secțiunea 4 de mai sus.
Pentru a vă informa sau a vă exercita acest drept, ne puteți contacta prin intermediul
data@imaginarium.info cu o copie a actului dvs. de identitate sau a unui document de
identificare similar.
• Dreptul de opoziție bazat pe satisfacerea intereselor legitime.
Puteți oricând să vă opuneți tratamentului datelor dvs. atunci când tratamentul se bazează pe
satisfacerea intereselor legitime. Pentru a vă informa despre cazurile în care tratamentul se
bazează pe interese legitime, vă referim la informațiile detaliate de la punctul 4.
Pentru a vă putea exercita acest drept, ne puteți contacta prin oricare dintre mijloacele
indicate mai sus.
• Dreptul de a depune o cerere la o autoritate de supraveghere
Aveți dreptul să revendicați practicile de confidențialitate și protecția datelor din
Imaginarium în fața Agenției Spaniole pentru Protecția Datelor. Nu ezitați să ne contactați
prin oricare dintre mijloacele indicate mai jos înainte de a trimite o plângere autorității
competente privind protecția datelor.

• Dreptul la portabilitatea datelor dvs.
Aveți dreptul să transferați, să copiați sau să mutati date din baza noastră de date într-una
diferită. Este posibil să exercitați acest drept numai cu privire la datele pe care le-ați furnizat,
atunci când tratamentul se bazează pe executarea unui contract sau pe acordul acestuia și
tratamentul se efectuează prin mijloace automate. Pentru a fi informat despre cazurile în care
tratamentul se bazează pe contract sau consimțământ, vă referim la informațiile detaliate din
secțiunea 4.
Este posibil să percepem o sumă rezonabilă pentru acoperirea costurilor administrative
generate de furnizarea informațiilor. Evident, neîntemeiată, cererile excesive sau repetitive nu
pot fi abordate.
Pentru mai multe informații, ne puteți contacta prin oricare dintre mijloacele indicate mai jos.
• Dreptul la limitarea tratamentului
Aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor dvs. Dacă vă exercitați acest drept,
prelucrarea datelor dvs. va fi supusă unor limitări, astfel încât să le putem stoca, dar nu le
putem continua să le folosim sau să le tratăm. Acest drept poate fi exercitat numai în anumite
circumstanțe definite de Regulamentul general privind protecția datelor.
•

Dreptul de a dezactiva cookie-urile.

Configurația browserelor de Internet este de obicei programată în mod implicit pentru a
accepta cookie-urile, dar poate fi ușor dezactivată prin modificarea setărilor browserului.
Multe module cookie sunt utilizate pentru a îmbunătăți gradul de utilizare sau
funcționalitatea site-urilor / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea acestuia vă poate
împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor / aplicațiilor noastre, așa cum este indicat în
http://www.imaginarium.ro/politica-cookies.htm
Dacă doriți să limitați sau să blocați toate cookie-urile create de site-urile / aplicațiile noastre
(care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului web) sau de alte site-uri /
aplicații, puteți face acest lucru prin configurația browserului dvs. Vedeți cum:
http://www.imaginarium.ro/politica-cookies.htm

