S.C. Coriolan Aur Smarald S.R.L.
Politica cu privire la protecția datelor personale
În timpul căror
interacțiuni puteți
oferi și noi putem
colecta datele
dumneavoastră cu
caracter personal?
Crearea și menținerea
unui cont
Informațiile colectate
în timpul creaării unui
cpnt pe site-ul
Coriolan/ aplicațiile
disponibile pe site prin
intermediul unui login
pe un site de
socializare sau în
magazin.

Ce date personale
putem primi de la
dumneavoastră direct
sau care rezultă din
interacțiunea
dumneavoastră cu
noi?
În funcție de cât de
mult interacționați cu
noi, aceste date pot
include:
• Nume și prenume;
• Gen;
• Adresă de e-mail;
• Adresă de facturare
și/sau livrare;
• Număr de telefon;
• Fotografie;
• Zi de naștere sau de
vârstă;
• Zi de căsătorie;
• ID-ul, numele de
utilizator și parola;
• Descrierea sau
preferințele personale;
• Datele cu care vă
conectați pe site-urile
de socializare (dacă
împărtășiți aceste date
personale cu noi).

Cum și de ce am putea
utiliza datele
dumneavoastră?

Care este
fundamental legal
în baza căruia
putem colecta date
de la
dumneavoastră?

• A vă trimite
comunicările de
marketing (în cazul în
care ne-ați solicitate
aceasta), care pot fi
adaptate la “profilul
dvs.” (adică pe baza
datelor personale pe
care le cunoaștem
despre dvs. și
preferințele dvs.);
• Gestionarea oricărui
concurs, promoție,
sondaj sau competiție
ăn care alegeți să
participați;
• A răspunde la
întrebările dvs. și a
interacționa în alte
moduri cu dvs.;
• A vă oferi un program
de loialitate;
• A vă permite să vă
gestionați preferințele

• Consimțământul –
pentru a vă trimite
comunicări de
marketing în mod
direct, sau pentru a
complete un
sondaj.

și a vă oferi conținut
personalizat în funcție
de preferințele dvs.;
• Monitorizarea și
îmbunătățirea site-ului
Coriolan;
• Executarea de analize
sau colectarea de
statistici;
• A ne securiza site-ul
și a vă proteja
împotriva fraudei.

Newsletter și
abonament la
informații de tip
comercial

În funcție de cât de
mult interacționați cu
noi, aceste date pot
include:
• Adresa de e-mail;
• Nume și prenume;
• Decrierea sau
preferințele personale;
Datele cu care vă
conectați pe site-urile
de socializare (dacă
împărtășiți aceste date
personale cu noi).

• Interes legitim –
pentru a ne asigura
că site-ul rămâne
sigur, pentru a-l
proteja împotriva
fraudei și pentru a
ne ajuta să
înțelegem mai bine
nevoile și
așteptările dvs. Și,
prin urmare, să
îmbunătățim
serviciile, produsele
și marca Coriolan.
• Consimțământ –
pentru a vă trimite
comunicări de
marketing în mod
direct.

Pentru:
•A vă trimite
comunicările de
marketing (în cazul în
care ne-ați solicitat)
care pot fi adaptate
“profilului” dvs. pe baza
datelor personale pe
care le cunoaștem
despre dvs. și a
preferințelor dvs.
(inclusiv locația
magazinului dvs.
preferat);
• Interes legitim –
• Executarea de
pentru a adapta
analize sau colectarea
comunicările
de statistici;
noastre de
marketing,
înțelege eficiețna
acestora și ne
asigura că
beneficiați de cea
mai relevantă
experiență: pentru
a ne ajuta să
înțelegem mai
bine nevoile și
așteptările dvs. și,
prin urmare, să
îmbunătățim
serviciile,
produsele și marca
Coriolan.
• Fundament legalt
– pentru a vă

• Menținerea unei
liste de suprimare
actualizată dacă ați
cerut să nu fiți
contactat.
Navigarea online
Informațiile colectate
prin cookie-uri sau
tehnologii similar ca
parte ca navigării pe
site-ul Coriolan

În funcție de cât de
mult interacționați cu
noi, aceste date pot
include:
• Date referitoare la
utilizarea de către dvs.
a site-ului Coriolan;
• De unde sunteți/
locația dvs.;
• Detalii de
autentificare;
• Paginile pe care v-ați
uitat;
• Videoclipurile pe
care le-ați vizionat;
• Anunțurile pe care
faceți click sau pe care
plasați cursorul;
• Produsele pe care le
căutați;
• Durata vizitei dvs.
Informații tehnici:
• Adresă IP;
• Informații legate de
browser;
• Informații legate de
dispozitiv.
Un identificator unic
acordat fiecărui
vizitator și data de
expirare a unui astfel
de identificator.

menține detaliile
pe o listă de
surpimare dacă
ne-ați cerut să nu
vă mai trimitem
niciun fel de
marketing direct.
• Interes legitim –
pentru a ne
asigura că vă
oferim site-uri,
publicitate și
comunicații care
funcționează
corespunzător și
care se
îmbunătățesc
continuu pentru
cookie-uri care
sunt esențiale
pentru
funcționarea siteului Coriolan și
pentru a le păstra
în deplină
siguranță.

Utilizăm cookie-uri,
dacă este cazul,
împreună cu alte date
personale pe care le-ați
împărtălit deja cu noi
(cum ar fi achizițiile
anterioare sau dacă vați înscris la newsletterul nostru de e-mail) sau
în următoarele scopuri:
• Pentru a permite
buna funcționare a siteului (afișarea corectă a
conținutului, crearea și
reținerea datelor dvs.
de autentificare,
personalizarea
interfeței, parametrii
atașați dispozitivului
dvs., îmbunătățirea siteurilor)
• Pentru a ne asigura
că site-ul este sigur și
securizat și că vă
protejează împotriva
fraudei sau a utilizării
incorecte a site-ului și
serviciilor noastre.
• Pentru a colecta
statistici (pentru a evita
înregistrarea de două
ori a vizitatorilor, pentru
a cunoaște reacția
utilizatorilor la
campaniile noastre
publicitare, pentru a ne
îmbunătăți ofertele,
pentru a ști cum ați
descoperit site-ul
Coriolan)
• Consimțământ –
• Pentru a furniza
pentru toate
publicitate
celelalte cookie-uri
comportamentală
online (pentru a vă afișa

reclame on-line pentru
produse care ar putea fi
de interes pentru dvs.
pe baza
comportamentului
anterior, pentru a vă
afișa anunțuri și
conținut pe platformele
sociale)
• Pentru a ne
personalizat serviciile
pentru dvs. (să vă
trimitem recomandări,
marketing sau conținut
bazat pe profilul și
interesele dvs., pentru a
afila site-ul Coriolan
într-un mod adaptat
cum ar fi amintirea
login-ului, limba dvs.,
cookie-urile
personalizate pentru
interfața cu utilizatorul)
• Pentru a ne permite
distribuirea conținutului
noastru pe site-urile de
socializare (butoare de
distribuire destinate
afișării site-ului).
Operațiuni
promoționale
Informații colectate în
timpul unui joc,
concursuri, oferte
promoționale, sondaje

•
•
•
•
•
•
•
•

•

În funcție de cât de
• Pentru a finaliza
• Consimțământul –
mult interacționați
sarcinile pe care ni lepentru a vă trimite
cu noi, aceste date
ați cerut, de exemplu
comuncări de
pot include:
gestionarea
marketing în mod
Nume și prenume;
participării dvs. la
direct sau pentru a
concursuri, jocuri și
avea acces la cele
Adresa de e-mail;
sondaje, inclusive
solicitate de dvs.
Număr de telefon;
pentru a lua în
Data nașterii;
considerare feedbackSex;
ul și sugestiile dvs.
Adresă;
•
Să vă trimitem
Descrierea sau
comunicări de
preferințele
marketing (atunci
personale;
când ne-ați cerut), prin
Datele cu care vă
includerea dvs. într-o
logați pe site-urile de
bază de date specific
socializare (dacă
de marketing prin care
împărtășiți aceste
să vă trimitem
date cu noi);
informații
Alte informații pe
personalizate de
care le-ați împărtășit
marketing (pe baza
cu noi despre

Continut generat de
utilizator
Informatiile colectate
cand ati trimis un
anumit conținut pe o
platformă social sau
am acceptat
reutilizarea
conținutului pe care lați postat pe
platformele sociale
media.

Utilizarea aplicatiilor si
a dispozitivelor
Informatiile colectate
care fac parte din
utilizarea de catre
dumneavoastra a
aplicatiilor si/sau a
dispozitivelor noastre.

dumneavoastră
profilării) prin mijloace
(recenzii, fotografii,
electronice (de
dacă ne-ați adresat o
exemplu, prin e-mail,
întrebare prin
SMS, în funcție de
funcția de chat
opțiunea dvs.
• Interes legitim –
disponibilă pe site
exprimată).
pentru a ne ajuta
sau participând la un • În scopuri statistice.
să înțelegem mai
concurs, joc, sondaj)
bine nevoile și
așteptările dvs. și,
prin urmare, să
îmbunătățim
serviciile,
produsele și marca
Coriolan.
In fucntie de cat de
In conformitate cu
• Consimtamant –
mult interactionati cu
termenii si conditiile
pentru a reutiliza
noir, aceste date pot
specificate acceptate
continutul postat
include:
de dumneavoastra:
online
• Numele si
• Pentru a posta
prenumele sau
recenzia sau
pseudonimul;
continutul trimis de
dumneavoastr;
• Adresa de e-mail;
• Promovarea
• Fotografie;
produselor noastre.
• Descrierea sau
preferintele
personale;
• In scopuri statistice • Interes legitim –
• Datele cu care va
pentru a ne ajuta
logati pe site-urile
sa intelegem mai
de socializare
bine nevoile si
(Daca impartasiti
asteptarile
aceste date cu noi);
dumneavoastre
• Alte informatii pe
care le-ati
impartasit cu noi
despre
dumneavoastra.
In functie de cat de
Pentru:
• Indeplinirea
mult interactionati cu
• A va oferi serviciul
unui contract –
noi, aceste date pot
solicitat;
pentru a va
include:
oferi serviciul
• Analizarea
• Numele si
solicitat.
preferintelor
prenumele;
personalize si
• Adresa de e-mail;
oferireaunor
recomandari de
• Locatia;
produse.
• Data nasterii;
• Descrierea sau
• Interes legitim –
• Pentru
preferintele
pentru a ne
monitorizarea si
personale;
imbunatati
imbunatatirea
• Fotografie;
intotdeauna
aplicatiilor
si
• Localizare
produsele si
georgrafica.

dispozitivelor
Coriolan;

Cereri
Informatiile colectate
atunci cand puneti
intrebari (de
exempolu, prin
intermediul
departamentului de
client) referitoare la
marcile, produsele
noastre si utilizarea
acestora

In functie de cat de
mult interactionati cu
noi, aceste date pot
include:
• Nume si prenume;
• Numar de telefon;
• Adresa de e-mail;
• Alte informatii pe
care le-ati
impartasit cu noi
despre
dumneavoastra.

•

In scopuri statistice

•

Pentru a putea
raspunde
intrebarilor
dumneavoastra.
Atunci cand este
necesar, pentru a
va conecta la
serviciile relevante.
In scopuri statistice.

•

•

•

serviciile
noastre pentru
a corespunde
nevoilor si
asteptarilor
dumneavoastra
pentru scopuri
de cercetare si
inovare.
Consimtamant
– pentru a da
curs intrebarilor
dumneavoastra.

Interes legitim –
pentru a ne
ajuta sa
intelegem mai
bine nevoile si
asteptarile
clientilor
noastri si, prin
urmare, sa
imbunatatim
serviciile,
produsele si
marca Coriolan.

