ANEXA NR. 1 DIN DATA DE 14.10.2019

1. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de
catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta, Sucursala Bucuresti (denumita in continuare
"Organizatorul" sau “LG”), cu sediul in o societate comerciala cu sediul social in Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 19-21,
etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14354/2016, avand CIF
RO36692913, denumita in continuare "Operatorul", prin intermediul Interactions Marketing SRL, cu sediul in sediul
in str. Siriului nr. 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul
J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 105582,
(denumit in continuare "Imputernicitul").

2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI

In cadrul prezentei Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter
personal:
1. Prenume
2. Nume
3. Adresa e-mail

3. SCOPURILE PROCESARII

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul
Imputernicitului in vederea:
(i) organizarii si desfasurarii Campaniei
(ii) trimiterea emailului de informare, conform scopului prezentei Campanii
(iii) trimiterea de materiale publicitare din partea Operatorului pentru Prenume si Adresa de email.
Trimiterea se va face doar daca Participantul si-a dat consimtamantul in acest sens, prin bifa existenta in formularul
de inscriere in Campanie.

4. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII
Operatorul, prin intermediul imputernicitului Interactions Marketing, prelucreaza datele in temeiul
consimtamantului prin acceptarea de catre persoana vizata a politicii de confidentialitate.

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de
securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga
sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului de securitate se va tine seama in special de
riscurile prezentate de preucrarea datelor cu caracter special generate in special, in mod accidental sau ilegal, de
distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal
transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la
furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organiarea
prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata
de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie.

5. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 1 an de zile de la incheierea campaniei
ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la campanie
actuala.

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe
durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca
aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de
retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrari Datelor cu
Caracter Personal.

7. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei,
numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter
personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi
publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi
mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina
aplicabile.
8. ALTE PREVEDERI

Participanti la Campanie pot fi numai persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani impliniti la data achizitiei
produsului participant. Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu
prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Politica de confidențialitate
Termeni de utilizare
LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala Bucuresti SRL ("LGE RO") se angajează să
vă protejeze confidențialitatea ,iar în cadrul angajamentului nostru față de confidențialitate, vom emite
această politică de confidențialitate, care stabilește baza pe care orice date personale pe care le colectăm
de la dumneavoastră sau pe care le furnizați, vor fi prelucrate de noi. Citiți cu atenție următoarele pentru
a înțelege opiniile și practicile noastre privind datele dvs. personale și modul în care o vom trata. Această
politică de confidențialitate se aplică numai pentru http://www.lg.com/ro și pentru orice alte site-uri
web și servicii controlate de LGE RO unde această politică de confidențialitate este afișată sau menționată
(colectiv "Site-urile"). Această politică de confidențialitate nu se referă la informațiile colectate ofline sau
la informațiile trimise sau furnizate de terțe părți.
PRIN INREGISTRARE, CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT ȘI ÎNȚELES ACESTĂ POLITICĂ DE
CONFIDENȚIALITATE
Politica de confidentialitate
A. Informații colectate
Această politică de confidențialitate se aplică numai informațiilor colectate pe site-uri și nu se aplică
informațiilor colectate de LGERO prin orice alte metode.
Colectăm două tipuri de informații de la vizitatorii site-urilor: (1) Informații ce vă pot identifica personal;
și (2) informații identficabile nepersonale, cum ar fi adresa dvs.de IP sau fișierele cookies.

(1) INFORMAȚII CE VĂ POT IDENTIFICA PERSONAL
"Informații ce vă pot identifica personal" reprezintă informații personale care vă identifică pe dvs.in mod
particular, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, sau denumirea companiei sau,
în unele cazuri, adresa dvs. IP, unde aceasta poate fi utilizată pentru a vă identifica.
LGERO poate colecta și stoca informațiile personale pe care ni le-ați furnizat. In continuare sunt
prezentate câteva exemple de metode prin este posibil să colectam informații ce vă pot identifica personal,
pe site-uri:
•
•

•Este posibil să colectăm numele și prenumele dvs.,precum și detalii privind un produs sau serviciu în
cazul în care ne contactați pentru a ne pune intrebări cu prvire la produsele și serviciile noastre;
•Este posibil să colectăm numele și prenumele, adresa poștală și informații legate de facturare dacă
achiziționați un produs sau un serviciu pe site-uri;

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•Este posibil să detalii privind înregistrarea legată de un produs sau echipament hardware pe care l-ați
achiziționat de la LGERO, iar aceste informații pot fi puse în legătura cu numele sau cu adresa dvs. poștală
•Este posibil să colecta detalii despre înregistrarea unui produs LG pe care l-ați cumpărat, adresa și
deteledvs. de contact în cazul în care trimiteți o cerere de garanție prin intermediul LG.com, de exemplu,
în cazul în care solicitați reparația dispozitivului dvs. LG
•Este posibil să colectăm numele și prenumele dvs.,precum și informații privind adresa poștală, adresa de
e-mail și informații legate de facturare dacă preluați informații de pe un Site
•Este posibil să colectam numele si prenumele dvs. precum și adresa de e-mail dacă decideți să participați
la un sondaj
•Este posibil să colectăm numele și prenumele dvs.,precum și adresa de e-mail sau numărul de telefon
dacă ne contactați pentru a ne adresa o întrebare;
•Este posibil să colectăm numele și prenumele, data nașterii și adresa de e-mail dacă decideți să participați
la o competiție,sau tragerea la sorți a unui premiu.
•Este posibil să colectam detalii despre istoricul achizițiilor, informațiilor de facturare și detaliil de contact
dacă creați un cont LG
•Este posibil să colectam detalii despre o reclamație pe care dvs.ați făcut-o în temeiul unei garanții a
produsului de la unul dintre centrele de servisuri autorizate, de exemplu, în cazul în care ați achiziționat
un produs de la un centru de service autorizat pentru a fi reparat.
•Este posibil să colectăm informații despre computerul dvs., telefonul mobil, dispozitivul electronic
personal și toate celelalte dispozitive electronice sau mobile similare, inclusiv adresa IP, sistemul de
operare și tipul browserului, pentru administrarea sistemului și pentru colectarea informațiilor agregate.
Acestea sunt date statistice despre acțiunile și modelele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu prezintă
detalii personale care vă identifică. De asemenea, putem să colectăm informații de înregistrare sau alte
detalii despre produsul sau serviciul dvs.
Lista de mai sus nu este exausisvă, dar furnizeazîă exemple cu privire la informații ce vă pot identifica
personal, care pot fi colectate pe site-uri. Dacă nu doriți ca LGERO să colecteze informațIi ce vă pot
identifica personal, vă rugăm să nu ne furnizați astfel de informații

(2) INFORMATII NEIDENTIFICABILE NEPERSONALE
" Informatiile identificabile nepersonale " pot fi date tehnice, precum
•
•

• Fișiere Cookies. Pentru mai multe informații legate de fișierele cookies, vă rugăm să consultați secțiunea
" Politica privitoare la fișierele Cookies de mai jos.
• Informații legate de produs.
Este posibil să colectam informații legate de înregistrarea sau alte detalii despre produsul dvs.sau
serviciul cev-a fost furnizat . Cu excepția cazului în care aceste informații sunt legate direct de numele sau
adresa dvs., respectivele informații se consideră că nu vă pot indetifica personal.
Este posibil să colectăm informațiile nepersonale de mai sus de la toți vizitatorii site-urilor noastre. Dacă
nu doriți ca LGERO să aibă acces la aceste informații, vă rugăm să nu vizitați site-urile noastre.

POLITICA PRIVTOARE LA FIȘIERELE COOKIES
Site-urile folosesc fișiere cookie. Puteți afla mai multe detalii legate de fișierele cookies și de cum aestea
pot fi controlate citind cele de mai jos.
Folosind Site-urilor, acceptați implicit să folosiți fișiere cookie în concordanță cu politică privind astfel de
fișiere. Dacă nu acceptați să folosiți astfel de fișiere ar cookie, vă rugăm să le dezactivați urmând
instrucțiunile prezentate in această secțiune
CE ESTE UN FIȘIER COOKIE?
Fișierele cookie reprezintă fișiere de text care conțin cantități mici de informații care sunt preluate în
calculatorul pe echipamentele dvs. mobile,cănd vizitați un site web. Fișierele cookie sunt apoi trimise
înapoi la site-ului web originar la fiecare vizită ulterioară sau la un alt site care recunoaște acel cookie.
Fișierele cookie sunt utile deoarece permit unui site să recunoască echipamentul unui utilizator.
Fișierele cookie efectuează o mulțime de operații diverse cum ar fi : vă permit să parcurgeți eficient
paginile de internet ,rețin preferințele dvs.îmbunătățind în general experiența dvs ca utilizator. De
asemenea, acestea vă pot ajuta să vă asigurați că anunțurile pe care le vedeți online sunt mai relevante
pentru dvs. și interesele dvs.
Pentru informații suplimentare despre modulele cookie, inclusiv despre modul în care puteți vedea ce
cookie-uri au fost setate pe echipamentul dvs. și cum să le gestionați sau să le ștergeți,
vizitați http://www.allaboutcookies.org/.
CE FIȘIERE COOKIE FOLOSIM PE SITE-URI?
Ce cookie-uri folosim pe Site-uri?
Noi utilizăm următoarele cookie-uri:
Fișiere cookie strict necesare. Acestea sunt cookie-urile necesare pentru funcționarea site-ului
nostru. Acestea includ, de exemplu, cookie-urile care vă permit să vă conectați în zonele securizate ale
site-ului nostru. Aceste cookie-uri nu adună informații despre dvs. care ar putea fi utilizate pentru
marketing sau pentru a reține locurile vizitate pe Internet. Această categorie de fișiere cookie nu poate fi
dezactivată.
Fișiere cookie analitice. Acestea ne permit să recunoaștem și să aflăm numărul de vizitatori și modul
în care aceștia se deplasează pe site-ul nostru atunci când îl folosesc. Au rolul de a ne ajută să îmbunătățim
modul în care funcționează site-ul web,asigurând,spre exemplu, că utiizatorii să găsească cu ușurință ceea
ce caută. Astfel de fișiere cookie nu colectează informații care vă poat identifica personal. Toate
informațiile colectate de aceste fisiere cookie sunt anonime și au ca scop îmbunătățirea funcționării siteului web.
Site-ul nostru utilizează fișiere cookie Analitice.
Informațiile colectate de fișierele cookie Analitice vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din
Statele Unite ale Americii, în conformitate cu practicile sale de confidențialitate. Pentru a vedea o imagine

de ansamblu a confidențialității la Google și modul în care aceasta se aplică la Google Analitic,
accesați http://www.google.co.uk/intl/ro/analytics/privacyoverview.html. Puteți renunța la urmărirea
de către Google Analitic vizitând https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+ro-GB.
Fișiere cookie funcționale. Acestea sunt folosite pentru a fi recunoscuți când vizitați ulterior site-ul
nostru web. Acest ne permite să personalizăm conținutul site-ul pentru dvs. și să reținem preferințele dvs.
(spre exemplu, alegerea pe care ați făcut-o pentru limbă sau regiune ). Atfel de fișiere cookie-uri nu
colectează informații care vă pot identifica personal.Toate informațiile colectate de aceste fișiere cookie
sunt anonime și au ca scop ameliorarea funcționării site-ului web.

CUM SE POT DEZACTIVA SAU STERGE FIȘIERELE COOKIE?
Puteți dezactiva fișierele cookie activănd opțiunea browser-ului dvs.care vă permite să refuzați setarile
tuturor sau anumitor fișiere cookie. Dacă utilizați însă setările browser-ului dvs.pentru a dezactiva toate
fișierele cookie (inclusiv pe cele strict necesare)este posibil să nu puteți accesa deloc sau doar anumite
secțiuni ale site-urile .Dezactivarea unui fișier cookie sau a unei categorii de fișiere cookie nu conduce la
ștergerea fișierelor cookie din browserul dvs. Va trebui să efectuați separat operația de ștrgere în cadrul
browser-ului dvs.
Dacă doriți să efectuați modificări ale opțiunilor fișierelor dvs.cookie vă rugăm să accesați meniul
"Opțiuni" sau "Preferințe" din browserul dvs. Alternativ, accesați opțiunea "Ajutor" din browserul dvs.
pentru a afla mai multe detalii.
Pentru a afla mai multe în legătura cu setările fișierelor cookie pentru browserul dvs., selectați link-urile
de mai jos:
•
•
•
•
•
•

• Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• Android
• Safari
• iOS
Chiar dacă ați dezactivat unul sau mai multe fișiere cookie analitice, este în continuare posibil să folosim
informații colectate de la fișierele cookie înainte de dezactivarea acestora,însă vom înceta să folosim
fișierele cookie dezactivate,pentru a colecta orice informații suplimentare.
Cu excepția fișierelor cookie strict necesare, toate fișierele cookie vor expira după doi ani.

B. Folosirea informațiilor
(1) INFORMAȚII CE VĂ POT IDENTIFICA PERSONAL.

Folosim informațiile ce vă pot identifica personal ,colectate de pe aceste Site-uri,în privipal în următoarele
scopuri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Pentru a vă furniza servicii;
• Pentru a vă anunța oferte speciale, a actualiza informații și a rezenta noi produse sau servicii de la LGERO
sau alte terțe părți sau pentru a vă transmitem materiale promoționale;
• Pentru a încheia o tranzacție sau realiza un serviciu solicitat de dvs.;
• Pentru a îndeplini o solicitare de garanție sau de reparație pe care ați solicitat-o;
• Pentru realizarea, vânzarea sau furnizarea de produse și servicii;
• Pentru a vă gestiona contul LG;
• Pentru îndeplini termenii unei promoții;
• Pentru a ne asigura că site-urile sunt relevante pentru necesitățile dvs.;
• Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm un conținut mai interesant pentru dvs.;
• Pentru a vă anunța despre modificări materiale aduse prezentei politici de protejare a informațiilor
private, dacă este cazul ;
• Pentru a vă permite accesul dvs.în zonele cu acces limitat al site-urilor;
• Pentru a vă contacta ca răspuns a formularele de înscriere, cum ar fi :contactați-ne ,sau alte întrebări;
• Pentru a asigura respectarea obligațiilor legale;
Noi folosim informațiile dvs. personale pentru aceste scopuri pe baza faptului că o astfel de utilizare a
informațiilor dvs. personale este necesară: (i) pentru a îndeplini un contract pe care l-am încheiat cu dvs.,
(ii) în scopul intereselor legitime ale terților noștri (inclusiv interesele noastre legitime comerciale și
conexe, cum ar fi înțelegerea clienților noștri și potențialilor clienți , furnizarea de informații despre
produsele și serviciile noastre); sau (iii) pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau
în cazul în care ne-ați dat acordul dvs.

C. Partajarea și dezvăluirea informațiilor
(1) INFORMAȚII CE VĂ POT IDENTIFICA PERSONAL
Este posibil să partajăm sau să divulgăm informațiile ce vă pot identifica personal în următoarele situții:
•

•

• Pentru a presta un serviciu. Pentru dvs.De exemplu, dacă ați achiziționat sau descărcat un produs de pe
un site,vom partaja informații ce vă pot identifica personal pentru a vă furniza respectivul produs. În plus,
dacă ne adresați o întrebare prin e-mail, putem folosi adresa dvs.personală de e-mail pentru a procesa
solicitarea dvs. și a răspunde la întrebare. De asemenea, dacă aciziționați un produs de pe un site, este
posibil să partajăm datele dvs. cu terțe părți pentru a vă furniza și instala produsul respectiv ,conform
celor solicitate de la dvs. De asemenea, dacă participați la o competiție sau la o tragere la sorți cu premii,
este posibil să folosim informațiile ce vă pot identifica personal în scopul îndeplinirii termenelor și
condițiile promoției respective.
• Pentru compania noastră, sucursalele și firmele afiliale, în scopul de a vă servi mai bine. LGE RO ,este
posibil să partajeze datele dvs.personale cu una dintre aceste entități în scopul de a vă furniza servicii

•
o

o

o

solicitate de dvs.sau pentru a asigura că serviciile și produsele noastre răspund solicitărilor dvs. Spre
exemplu, în anumite situații, LGERO să transfere datele dvs.către compania noastră, din Republica Coreea,
pentru a vă furniza un produs sau un serviciu solicitat de dvs., însă vom efectua acest transfer de date
respectând întocmai toate reglementările legale în vigoare cu privire la protecția datelor personale
(inclusiv, dar nu limitativ,Actul de Protejare a datelor din 1998).
• Pentru terțe părți selectate, inclusiv:
1. Furnizorii de servicii, agenții sau contractorii independenți care ne ajută să ne menținem site-urile și să
ne furnizăm alte servicii administrative (inclusiv, dar fără a se limita la, procesarea și îndeplinirea
comenzilor, furnizarea de servicii pentru clienți, întreținerea și analizarea datelor, trimiterea de
comunicări ale clienților în numele LGERO , și colectarea de intrare, selecția câștigătorilor și realizarea
premiilor pentru concursuri, tombole și alte promoții).
2. Partenerii de afaceri, dacă este necesar, pentru a vă permite accesul la serviciile pe care le solicitați sau
la care vă înscrieți prin intermediul produselor noastre sau a materialelor promoționale legate de aceste
servicii.
3. Alte terțe părți pentru a vă oferi comunicări de promovare sau de marketing, despre care considerăm
că vă interesează sau care vă pot fi relevante. Aceasta este numai dacă ați optat pentru recepționarea unor
astfel de comunicări și puteți renunța oricând, scriind sau făcând clic pe un link de renunțare în partea de
jos a e-mailurilor de marketing ale unor terțe părți
Vom încerca să ne asigurăm că aceste terțe părți neafiliate nu vor utiliza informațiile personale într-un
mod care nu intră sub incidența prezentei politici de confidențialitate și, dacă este cazul, în alte scopuri
decât furnizarea serviciilor administrative pentru care sunt responsabile. Întrucât astfel de furnizori
neafiliati de terțe părți ne ajută să administrăm site-urile noastre, acestea vor avea acces la informațiile
personale ale utilizatorilor, dacă nu doriți ca furnizorii noștri terți de servicii neafiliate să aibă acces la
informațiile dvs., vă rugăm să nu vă înregistrați sau să trimiteți Informații personale pentru noi.

•

•
•

•

• Pentru a respecta legea sau în convingerea că această acțiune este necesară pentru a se conforma
cerințelor legale sau pentru a se conforma procedurii legale care ne este oferită, protejați și apărați
drepturile sau proprietatea noastră, inclusiv drepturile și proprietatea LGERO să acționeze în situații
urgente pentru a proteja siguranța personală a utilizatorilor noștri finali.
• Pentru terțe părți, ca parte a oricărui proces de reorganizare corporativă, care include, dar nu se
limitează la, fuziuni, achiziții și vânzări ale tuturor sau substanțial tuturor activelor noastre.
• Pentru a ne proteja împotriva potențialelor fraude, este posibil să verificăm cu terțe părți informațiile
colectate de pe aceste site-uri. În cursul acestei verificări, este posibil să primim informații personale
despre dvs. din partea unor astfel de servicii.
• Pentru partenerii strategici, agenții sau alte părți neafiliate, dar numai cu consimțământul dvs. expres
suplimentar. Aceste părți vă pot folosi informațiile personale personale pentru a vă contacta cu o ofertă
sau cu o publicitate referitoare la un produs sau serviciu.
Cu excepția cazurilor descrise în această politică de confidențialitate sau în momentul în care solicităm
informațiile, nu utilizăm, nu împărtășim și nu dezvăluim în alt mod informațiile dvs. personale unor terțe
părți.

D. Colectarea și utilizarea informațiilor de la copii sub vârsta de 13 ani
LGERO nu colectează și nu solicită, în cunoștință de cauză, informații personale de la persoanele de la nici
o persoană sub vărsta de 13 ani și nu permite cu bună știință utilizarea acestora. Dacă aveți sub 13 ani, nu
încercați să vă înregistrați pe Site-uri sau să ne trimiteți informații personale.

E. Forum, chat și alte zone publice de expresie
Rețineți că orice informație pe care o includeți într-un mesaj pe care îl publicați ca recenzie a unui produs,
ca dialog în cadrul unui chat,pe un forum sau în alte zone publice este accesibilă oricărei persoane care
are acces la internet.Dacă nu doriți adresa dvs. de e-mail, să fie publică ,spre exemplu nu o includeți în nici
un mesaj făcut public.

F. Site-uri web ale unor terțe părți
Această declarație se aplică numai informațiilor colectate pe site-uri. Aceste site-urile pot conține link-uri
către alte site-uri web. Nu suntem răspunzători pentru practicile legate de confidențialitate, de protejarea
infrmațiilor private sau de conținutul celorlalte site-uri web.

G. Cedarea informațiilor.
În cazul în care toate sau o parte din activele noastre sunt vândute sau achiziționate de o altă parte sau în
cazul unei fuziuni, ne acordați dreptul de a ceda atăt informațiile personale cât și pe cele identificabile
nepersonale , colectate prin intermediul site-urilor.

H. Modificări ale acestei politici de protejare a informațiilor private.
Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când , această politică de protejare a informațiilor private
,după cum considerăm că este necesar. Când o vom face, vom revizui, de asemenea, data "Ultima
actualizare" din partea de jos a acestei politici de confidențialitate și numai dacă este cazul, aceasta vă
poate fi comunicată prin e-mail. Vă rugăm să verificați frecvent pentru a vedea orice actualizări sau
modificări ale politicii noastre de confidențialitate.

I. Securitate
Utilizăm metode tehnice și organizatorice rezonabile pentru a vă proteja informațiile, de exemplu prin
protejarea parolei (prin nume de utilizator și parole unice pentru dvs.) anumitor părți ale site-urilor și
prin utilizarea de criptare SSL și firewall-uri pentru a proteja informațiile dvs. personale împotriva
accesului neautorizat, împotriva divulgării, modificării sau distrugerii neautorizate . Cu toate acestea,
rețineți că nu este o garanție ca astfel de informații nu pot fi accesate, dezvăluite, modificate sau distruse

prin încălcarea acestor firewall-uri și a software-ului de server securizat. Deși vom depune toate eforturile
rezonabile pentru a vă proteja informațiile, sunteți de acord că transmisiile de date prin Internet nu pot fi
garantate ca fiind 100% sigure și, din acest motiv, nu putem garanta securitatea sau integritatea oricăror
informații personale care sunt transferate de la dvs. sau prin intermediul internetului și, ca atare, orice
informație pe care o transferați către LGERO se face pe propriul dvs. risc. În cazul în care v-am dat (sau ați
ales) o parolă care vă permite să accesați anumite părți ale site-ului dvs., sunteți responsabil pentru
păstrarea confidențială a acestei parole. Vă cerem să nu impărțiți o parolă cu nimeni. Dacă aflăm despre o
încălcare a sistemului de securitate,vă informăm în mod electronic, astfel încât să puteți lua măsuri de
protecție adecvațe Prin utilizarea acestor Site-uri sau prin furnizarea de informații personale, sunteți de
acord să putem comunica cu dvs. electronic în ceea ce privește securitatea, confidențialitatea și
problemele administrative legate de utilizarea de către dvs. a acestor site-uri. Este de semenea posibil să
publicăm o notificare pe site-urile noastre dacă apare o încălcare a securității. De asemenea,este posibil
să putem trimite un e-mail la adresa de e-mail pe care ne- ați furnizat-o în aceste circumstanțe. În funcție
de regiunea în care locuiți, este psibil să aveți dreptul legal de a primi în scris o notificare privind o
încălcare a securității.

J. Retenţie
Informațiile dvs. personale vor fi păstrate cât timp este în mod rezonabil necesar pentru scopurile
enumerate la paragraful B al prezentei polițe și / sau conform cerințelor legii aplicabile și acestea sunt fie
pentru interesele legitime de afaceri, conform legii, fie după necesități un serviciu pentru tine. Vă rugăm
să ne contactați pentru detalii suplimentare cu privire la perioadele de reținere aplicabile.
Putem păstra o formă anonimă a informațiilor dvs. personale, care nu se vor mai referi la dvs., în scopuri
statistice fără termene limită, în măsura în care avem un interes legitim și legitim în acest sens.

K. Legea aplicabilă / Locul de desfășurare / Forum
Prezentul acord este guvernat de legile din România .

L. Drepturile tale
Aveți dreptul: (i) să solicitați informații și să aveț acces la toate informațiile personale pe care le deținem
despre dvs.; (ii) să solicitați corectarea oricăror informații personale inexacte pe care le deținem; (iii) să
vă opuneți anumitor tipuri de procesare a informațiilor personale pe care le realizăm (inclusiv dreptul de
a renunța la orice marketing direct); (iv) să solicitați ștergerea informațiilor personale pe care le deținem
în legătură cu dvs., în conformitate cu politicile noastre de păstrare; și (v) să solicitați o copie a
informațiilor dvs. personale într-un format utilizat în mod obișnuit (sau să solicităm transferarea
informațiilor dvs. personale într-un astfel de format unui furnizor de servicii terțe).
Deși unele dintre aceste drepturi pot fi exercitate de dvs. direct prin site-urile noastre, multe dintre
drepturile, cum ar fi cele referitoare la cererile de ștergere a datelor dvs. personale, vor trebui să fie

trimise la noi [introduceți datele de contact]. Vom lua astfel de răspunsuri și vă vom răspunde în termen
de 30 de zile. Este posibil să vă percepem o taxă mică și poate necesita verificarea identității dvs. pentru
furnizarea unei copii a informațiilor dvs., conform legii.

M. Contactați LGERO
Dacă aveți întrebări legate de această politică de confidențialitate sau practicile noastre de
confidențialitate sau doriți să solicitați o copie a informațiilor personale pe care le deținem, contactați-ne
utilizând datele de contact furnizate la http://www.lg.com / ro / suport / contact / chat-mail-. Toate
informațiile pe care le furnizați în orice comunicare scrisă vor fi, de asemenea, acoperite de această
politică. Toate informațiile pe care le furnizați în orice comunicare scrisă va fi, de asemenea, acoperită de
această politică. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea locală de protecție a
datelor, cu toate acestea vă recomandăm să ne contactați înainte de a face acest lucru, pentru că am putea
rezolva orice problemă cu dvs. direct într-o manieră mai eficientă.
Informațiile dvs. personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar în scopurile enumerate în această
politică și acestea sunt fie pentru interesele legitime de afaceri, conform legii, fie după cum este necesar
pentru a vă oferi un serviciu. Vă rugăm să ne contactați pentru detalii suplimentare cu privire la perioadele
de reținere aplicabile.
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N. Din când în când, comunicăm cu utilizatorii care se abonează la serviciile noastre prin e-mail sau prin
mesaje text. De exemplu, putem utiliza adresa dvs. de e-mail pentru a vă confirma solicitarea, pentru a vă
trimite o notificare despre plăți, pentru a vă trimite informații despre modificările produselor și serviciilor
noastre și pentru a trimite notificări și alte informații conform legii. Cu toate că ați putea renunța la
mesajele de marketing, vă rugăm să rețineți că este în interesul dumneavoastră să vă asigurați că suntem
în măsură să livrăm anumite mesaje legate de marketing, cum ar fi notificări de plăți, și s-ar putea să avem
obligația de a emite anumite notificări conform legii în vigoare.
Cu toate acestea, vă oferim posibilitatea de a exercita o opțiune de renunțare dacă nu doriți să primiți
marketing sau alte tipuri de comunicări de la noi, cum ar fi e-mailuri sau actualizări de la noi cu privire la
noile servicii și produse oferite pe Site-uri sau dacă faceți nu doriți ca noi să vă împărtășim informațiile
personale cu terțe părți. Opțiunea de renunțare la selecție poate fi exercitată prin bifarea sau debifarea
casetei corespunzătoare furnizate la punctele unde sunt colectate informațiile personale sau prin
contactarea cu datele de contact furnizate la http://www.lg.com/ro/suport/contact/chat-email la e-mail.
Vom procesa dezabonarea dvs. cât mai curând posibil, dar vă rugăm să fiți conștienți de faptul că, în
anumite circumstanțe, puteți primi mai multe mesaje până când procesul de dezabonare va fi procesat.
De asemenea, puteți să renunțați la primirea unor astfel de e-mailuri făcând clic pe linkul "dezabonare"
din textul e-mailului

O. Ofiterul pentru protectia datelor
Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la prelucrarea de
către LGE a informațiilor dvs. personale, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la
adresa dpo-eu@lge.com. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a
datelor, deși vă încurajăm să ne contactați mai întâi pentru a rezolva eventualele probleme.

P. Transferul în afara SEE______________________________
Dacă alegeți să ne furnizați informații personale, LGERO poate transfera informațiile sucursalelor și
firmelor afiliate sau altor terțe părți dincolo de frontiere, poate să stocheze o destinație în afara Spațiului
Economic European ("EEA"). Poate fi procesat și de către personalul care operează în afara SEE care
lucrează pentru noi, compania-noastră din Republica Coreea sau pentru unul dintre furnizorii noștri.
Aceasta include personalul implicat, printre altele, în îndeplinirea comenzii dvs., prelucrarea detaliilor
dvs. de plată și furnizarea de servicii de asistență. Prin trimiterea informațiilor personale, sunteți de acord
cu acest transfer, stocare sau procesare. Rețineți că acestea pot apărea în alte jurisdicții din întreaga lume,
care ar putea să nu aibă aceleași legi privind protecția datelor ca și țara dvs., dar, acolo unde este posibil,
vom lua măsuri rezonabile pentru a vă asigura că datele dvs. sunt protejate, adică dacă aveți contracte
adecvate (transfer de date) în loc cu orice alți cesionari și / sau prin procurarea că persoanele transferate
sunt certificate prin mecanisme cum ar fi Protecția de confidențialitate (aplicabilă numai în SUA).
Prin furnizarea informațiilor personale, trebuie să fiți conștienți de faptul că: vom fi de acord:
•
•

• Utilizarea informațiilor dvs. personale pentru utilizările identificate mai sus, în conformitate cu această
politică de confidențialitate; și
• Transferarea informațiilor dvs. personale către o țară din afara țării dvs. de reședință, așa cum este
descris mai sus.
Vom lua garanții adecvate pentru a vă asigura că informațiile dvs. personale sunt tratate în siguranță și în
conformitate cu această politică și legile aplicabile. Pentru mai multe informații despre aceste garanții, vă
rugăm să ne contactați.
Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a vă asigura că datele dvs. sunt tratate în siguranță și în
conformitate cu această politică de confidențialitate. Dacă vizitați Romania dintr-o alta tara, rețineți că
transferați informațiile dvs. personale în Romania, care nu au aceleași legi privind protecția datelor ca și
in țara dvs.

