POLITICA DE CONFINDENȚIALITATE
Pentru noi, la Rebel Walls transparența este importantă, atât în ceea ce privește
modul în care lucrăm, cât și modul în care folosim informațiile de la utilizatorii
noștri. În următoarele paragrafe îți vom explica cum folosim datele și
cookie-urile de pe site și de asemenea îți vom prezenta drepturile și obligațiile
consumatorului. Experiența ta și siguranța este cea mai importantă pentru noi.
Această politică se poate schimba odată cu noua lege de protecție a datelor
(“GDPR”). Dacă apar modificări majore îți promitem să te anunțăm.

Responsabilitatea pentru Protecția Datelor
Rebel Walls este responsabil de prelucrarea datelor personale de pe acest site.
Aceasta înseamnă că este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că tu ca și
utilizator:
Știii de ce și cum colectăm informațiile personale
1. Poți face alegeri active pentru a aproba sau a refuza procesarea și stocarea
informațiilor tale personale (nu procesăm informațiile tale personale fără
aprobarea ta).
2. Vă putem actualiza informațiile.
3. Informațiile pot fi uitate din sistem și informațiile pe care le procesăm despre
dvs. sunt șterse.
4. Puteți să obțineți toate informațiile personale pe care le stocăm despre dvs.
5. Puteți solicita să exportați informațiile dvs. personale
6. Aveți la dispoziție informații personale cu noi în condiții de siguranță. Nu le
vom dezvălui unor terțe părți fără să fiți informați.

Informații personale și cookie-uri
.Datele personale includ tot ceea ce vă poate identifica personal; numele, adresa,
numărul de securitate socială, adresa de e-mail etc. Pe lângă informațiile personale,
cookie-urile sunt de asemenea utilizate pe site. Fișierele cookie sunt fișiere mici
trimise pe computer prin browser (dacă nu dezactivați cookie-urile) când vizitați un
site web. Funcția lor este de a aduna informații despre modul în care un vizitator
utilizează un site web, adesea pentru a oferi conținut personalizat.

De ce Rebel Walls stochează informații și cookie-uri?
Proprietăți necesare
Avem cookie-uri necesare pentru funcționarea site-ului. De exemplu, cele care
urmăresc ce ați adăugat la coșul de cumpărături.

Pentru analiză
.Unele module cookie sunt disponibile pentru a măsura și a analiza modul în care
site-ul nostru funcționează și modul în care clienții noștri îl folosesc pentru a vă
îmbunătăți experiența.
Pentru experiența voastră
Unele module cookie își amintesc setările (cum ar fi selecția țării și a limbii dvs.) și
salvează temporar unele din site-ul nostru în timp ce răsfoiți, pentru ca totul să se
încarce mai repede. Îți vor face experiența mult mai bună!
Pentru marketing
De asemenea, folosim cookie-uri pentru a vă oferi mai bune și mai relevante
anunțuri. Ele ne ajută să arătăm ce vă interesează și să măsurați performanța
campaniilor noastre.
Dacă vă lăsați vreodată adresa dvs. de e-mail în timpul vizitei dvs. pe site, cookie-ul
va fi conectat la adresa dvs. de e-mail. Acest lucru ne va permite, dacă vă dați
acordul, să vă trimitem sugestii privind postările pe blog.
Utilizăm în principal cookie-uri pentru a îmbunătăți serviciile noastre pentru a obține
cea mai bună experiență. În browserul dvs. puteți șterge cookie-urile, dar puteți alege
să le dezactivați complet. Rețineți că anumite părți ale site-ului nostru pot să nu mai
lucreze pentru dvs.
În contextul retargetării și al bannerelor, folosim serviciile terților care salvează
cookie-urile pe site-ul nostru.

Cum manevrăm modulele de cookie-uri
Cookie-urile sunt urmărite folosind trackere, cu scopuri diferite. În cazul nostru, este
vorba de a oferi vizitatorului o experiență personalizată a gamei noastre.
Nu vom vinde, transfera sau dezvălui informațiile dvs. dincolo de termenii acestei
politici, cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru ca urmare a
unei decizii judecătorești sau dacă v-ați dat acordul pentru o astfel de partajare, de
exemplu în scopuri de marketing.
Acest lucru nu exclude utilizarea furnizorilor care procesează informațiile dvs. în
numele nostru, în conformitate cu acordurile scrise și instrucțiunile noastre.
Furnizorul care accesează informațiile dvs. (de exemplu, când folosim o terță parte
pentru a stoca date pe un server), nu are dreptul să utilizeze informațiile dvs. în alte
scopuri decât scopurile menționate în această politică.

Cum să ștergi cookie-urile din browser
Modul de ștergere a modulelor cookie din browserul dvs. depinde de browserul pe
care îl utilizați. Puteți găsi sfaturi prin intermediul interfeței proprii a browserului sau a
site-ului web. Unele browsere obișnuite și modul de ștergere a cookie-urilor în ele
sunt prezentate mai jos (click pe link-ul extern)

●
●
●
●

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Cum folosim informațiile pe care le colectăm
Ce date personale folosim atunci când comandăm un
produs și în ce scopuri le folosim?
Scopul
Cu scopul de a procesa comanda.
Acțiunile întreprinse:
● Livrarea (inclusiv notificarea și contactul cu privire la livrare).
● Identificarea și controlul vârstei.
● Modul de gestionare a plăților (inclusiv analiza posibilelor soluții de plată, care
pot include o verificare a istoricului plăților și a rapoartelor privind creditele).
● Plângeri și a garanției.
Categorii de date personale
● Nume
● Cod numeric personal.
● Detalii de contact (ex adresă, email și număr de telefon).
● Istoric de plată
● Informații de plată.
● Rapoarte de credit
● Informații de achiziție ( de exemplu, care produs a fost comandat și la ce
adresa trebuie trimis)
Baza legală:
Finalizarea contractului de cumpărare. Această colecție de informații personale este
necesară pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din contractul de cumpărare.

Dacă informațiile nu sunt furnizate, angajamentele noastre nu pot fi îndeplinite și,
prin urmare, suntem forțați să refuzăm achiziția.
Perioada de stocare: Până la finalizarea cumpărării (inclusiv livrarea și plata) și
pentru o perioadă de 24 de luni ulterior, pentru a rezolva eventualele reclamații și
probleme de garanție. Dacă nu a avut loc nicio activitate (conectarea la cont,
salvarea favorită, contactarea cu asistența clienților) timp de 24 de luni, datele vor fi
șterse definitiv.

Ce date personale colectăm dacă îți creezi un cont pe
site-ul Rebel Walls, te înscrii la newsletter sau descarci
u ghid și care e scopul colectării lor?
Scopul
Pentru a vă crea contul și pentru a vă gestiona calitatea de membru. De asemenea,
pentru a oferi o experiență personalizată a serviciilor noastre.
Acțiunile întreprinse
● Crearea funcții de login
● Asigurarea identității și a vârstei
● Menținerea informațiilor corecte și actualizate
● Oportunitatea de a urmări achiziția și istoria plății
● Oportunitatea de a salva produsele, elementele favorite.
● Gestionarea alegerilor tale ( profil și setări)
● Crearea de conținut personalizat pentru tine, cum ar fi recomandările
relevante de produse, prezentarea beneficiilor specifice și ofertelor.
● Simplifică utilizarea serviciilor noastre ( ex. : Prin salvarea favoritelor pentru a
facilita viitoare achiziții sau pentru a-ți reaminti de ceea ce ai uitat în coș.)
● Comunicare personalizată bazată pe comportamentul tău.
● Analiza datelor pe care le colectăm în acest scop.
Categorii de date cu caracter personal
●
●
●
●
●
●
●
●

Name.
Cod numeric personal.
Datele de contact (de exemplu adresa, e-mail și numărul de telefon).
Istoricul cumparaturilor.
Istoria platilor..
Nume utilizator și parolă.
Setări privind profilul dvs. și alegerile dvs. personale.
Cumpărare și date generate de utilizatori (de exemplu, istoricul de clicuri și
vizite).

Baza legală: Această colecție de informații personale este obligată să vă furnizeze
recomandări despre produse, ajutor și sfaturi despre modul de afișare și informații

despre campanii. Dacă informațiile nu sunt furnizate, angajamentele noastre nu pot fi
îndeplinite și, prin urmare, suntem forțați să negăm crearea unui cont la Rebel Walls.
Perioada de stocare: .Până la încetarea calității de membru (se poate face manual
sau automat din cauza inactivității pentru o perioadă de 24 de luni).

Pentru a da/ refuza consimțământul
Vom procesa numai informațiile dvs. personale după ce ați aprobat manipularea,
precum și scopul manipulării.
Împiedicați stocarea cookie-urilor și ștergerea cookie-urilor deja stocate prin
browserul dvs. Abordarea variază în funcție de browser, așa că ne referim la
secțiunea de ajutor a browserului dvs. pentru a găsi calea cea bună.

Pentru a descărca ghidurile noastre, trebuie să fiți de acord cu faptul că stocăm
informațiile dvs., astfel încât să putem oferi sugestii. Vă puteți dezabona de la
corespondență în orice moment printr-un link din mail. De asemenea, puteți să
actualizați setările prin linkul din mail. Dacă vă dezabonați de la trimiterea de mesaje
suplimentare, informațiile dvs. personale vor fi eliminate din sistemul nostru. Ne poți
contacta p
 entru a șterge sau uita datele.

Pentru a actualiza datele
Pentru a actualiza datele contactează-ne dând click aici.

Pentru a uita informațiile cu caracter personal
Dacă doriți să aflați ce informații personale am păstrat despre dvs. sau doriți să fiți
uitați din sistemul nostru, vă rugăm să ne contactați  aici. Vom trimite apoi toate
informațiile pe care le-am stocat.
Rețineți că, în unele cazuri, nu putem șterge informațiile personale fără a șterge
contul de utilizator în același timp. Poate fi necesar să păstrăm o parte din
informațiile personale după ce solicitați eliminarea pentru a ne îndeplini obligațiile
care decurg din lege sau din acord.

Informațiile terților
Informațiile dvs. personale sunt sigure cu noi. Nu vindem sau schimbăm informațiile
dvs.

Contactează-ne
Contactează-ne dacă ai întrebări de datele personale sau de module cookie.

