SECURITATEA SITE-ULUI WEB
Bine ați venit pe site-ul web al ELPRECO S.A., o companie a Grupului CRH, cu
sediul social în Municipiul Craiova, Calea Severinului nr. 44, județul Dolj,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 16/103/1991, Cod Unic de
Înregistrare 2321625, denumită pe parcursul acestei politici de securitate a siteului web „ELPRECO”!
ELPRECO respectă viața dumneavoastră privată și datele cu caracter personal,
tratând cu seriozitate securitatea datelor personale și, în acest sens, am redactat
prezenta politică privind securitatea site-ului nostru care are rolul de a vă informa
cu privire la ce tip de informație identificabilă personal colectăm despre
dumneavoastră, la modul de utilizare a acestor informații, cum înțelegem să
protejăm informațiile colectate, cine are acces la informațiile colectate și cum pot
fi corectate în timp inadvertențele din informațiile preluate. ELPRECO își rezervă
dreptul de a schimba prezenta politică prin modificarea versiunii și a datei,
astfel încât vă rugăm să efectuați verificări periodice pentru posibilele actualizări.
Accesarea site-ul nostru indică faptul că acceptați condițiile stabilite prin prezenta
politică privind securitatea site-ului și acceptați ca noi să utilizăm cookie-uri astfel
cum sunt descrise mai jos. In cazul în care nu acceptați condițiile stabilite prin
prezenta politică, vă rugăm să nu utilizați site-ul!
Colectarea informațiilor
În funcție de modalitatea în care este utilizat site-ul nostru, menționăm că este
posibil să colectăm și să stocăm diverse tipuri de date cu caracter personal
legate de dumneavoastră, precum numele și adresa dumneavoastră de e-mail, în
momentul în care accesați site-ul în vederea contractarii anumitor produse și
servicii oferite de către noi.
De asemenea, vă informăm că atunci cand vizitați un site web, dezvăluiți anumite
informații despre dumneavoastră precum adresa dumneavoastră IP, ora vizitei
dumneavoastră, locul de unde ați intrat pe site-ul nostru, tipul de browser,
sistemul de operare, iar paginile web pe care le accesați înregistrează sau este
posibil să înregistreze aceste informații. În cazul în care accesați site-ul nostru
web de pe un dispozitiv mobil sau de pe un dispozitiv silimar, este posibil să
colectăm numărul de identificare unic al dispozitivului care se află pe acesta.
Aceste informații ne permit să afișăm sau să formatăm conținutul și serviciile
relevante pentru dispozitivul respectiv.
Vizitatorii site-ului
În cazul în care navigați pe site-ul nostru, vă informăm că este posibil să
colectăm informații anonime despre locațiile accesate și modul în care navigați și
utilizați site-ul nostru. Aceste informații vor fi utilizate pentru a îmbunătăți modul

de funcționare și ușurința de utilizare a site-ului, precum și pentru a putea
monitoriza traficul de pe acesta.
„Contact!”
În cazul în care accesați secțiunea „Contact”, a site-ului și completați informațiile
solicitate, vom utiliza informațiile dumneavoastră pentru a gestiona interogările
dumneavoastră și pentru a vă răspunde. Va informăm că există posibilitatea de a
stoca informațiile furnizate de catre dumneavoastră în vederea consultării
ulterioare și pentru a evalua în permanență cât de bine vă oferim acest serviciu
atat dumneavoastră, cat și altor persoane.
Dacă ne scrieți, ne apelați sau ne trimiteți e-mailuri, vom utiliza detaliile
dumneavoastră pentru a vă răspunde, urmând să ținem evidența corespondenței
dumneavoastră cu noi.
Partajarea informațiilor
Există posibilitatea de a transmite informațiile dumneavoastră către alte entități
ale Grupului CRH, din care face parte și ELPRECO, pentru a vă oferi informațiile
și serviciile pe care ni le solicitați și pentru a ne îmbunătăți serviciile.
Nu vom transmite informațiile dumneavoastră către terți fără a avea
consimțământul dumneavoastră, în afara cazului în care sunt cerute de lege sau
de o autoritate publică.
Securitate
Ne angajăm să menținem siguranța și securitatea informațiilor dumneavoastră și
vom folosi măsuri de securitate tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru
a preveni pierderea sau accesarea neautorizată a acestora.
Solicitări legate de datele cu caracter personal
Ne puteți contacta oricând pentru a afla ce informații referitoare la dumneavoastră
stocăm sau pentru a solicita o copie a acestora. Dacă solicitați ștergerea datelor
dumneavoastră cu caracter personal, va fi necesar să ne transmiteți o notificare.
În cazul în care credeți că informațiile obținute despre dumneavoastră sunt
inexacte sau incorecte, vom fi bucuroși să le corectăm.
Dacă aveți orice întrebări sau nelămuriri privind modul în care utilizăm datele
dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați sa ne contactați la adresa
info.dp@elpreco.ro
Declarația privind modulele cookie
Acest site folosește module cookie. Un modul cookie este un fișier mic de date
generat de un site web și salvat de către browserul dumneavoastră web, care
colectează informatii cu privire la comportamentul dumneavoastră on-line. Scopul

acestuia este de a reține informații referitoare la dumneavoastră, în mod similar
cu un fișier de preferințe creat de o aplicație software. Modulele cookie execută
diferite funcții. Unele module cookie sunt esențiale pentru furnizarea site-ului și
serviciilor noastre către dumneavoastră. Modulele cookie pot fi „permanente”,
rămânând stocate pe dispozitivul dumneavoastră după ce ați părăsit site-ul sau
pot fi „de sesiune”, module cookie care sunt șterse după închiderea browserului
de internet. Puteți utiliza setările browserului pentru a gestiona preferințele privind
modulele cookie dar ,în acest mod, este posibil ca unele funcționalități ale siteului să nu fie disponibile sau să nu funcționeze la întreaga capacitate.
ELPRECO nu va identifica personal vizitatorii și nu va utiliza modulele cookie
pentru a vă contacta. ELPRECO se angajează să vă respecte tot timpul
confidențialitatea.

