GDPR - Formular prelucrare informatii pentru generare lead-uri via Linkedin
SECURITATEA SI CONFIDENTIALITATEA DATELOR PERSONALE
https://sales.citr.ro/ este parte a Societății CITR SPRL Prin utilizarea sitului https://sales.citr.ro/ acceptaţi
politica de confidenţialitate a datelor prezentată în cele ce urmează. Politica de confidenţialitate se referă la
colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pe care ni le furnizaţi prin completarea acestui formular de
vizionare.
Datele cu caracter personal colectate pot fi prelucrate numai in baza instructiunilor CITR SPRL, de orice alt tert
imputernicit expres de Societate, in conformitate cu dispozitiile legale.
INFORMAȚII COLECTATE
Pentru a folosi serviciile pe care vi le oferim, vă vor fi cerute Date Personale de Identificare, precum: numele,
prenume, adresa de e-mail, numere de telefon. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi
voluntar şi în cunoştinţă de cauză trimiterea lor către noi. Ne angajăm ca oriunde va sunt cerute aceste
informaţii să punem un link către acest document pentru a-l putea consulta ori de câte ori este cazul.
UTILIZAREA INFORMAȚIILOR
Informațiile personale prezentate in procesul completarii formularului de inregistrare vor fi colectate
de United Media SRL și furnizate beneficiarului CITR SPRL. Prin completarea formularului mentionat,
va exprimati acordul pentru prelucrarea datelor personale in urmatoarele scopuri:
•

Prestarea serviciilor - prezentarea ofertei care face obiectului acestui tip de publicitate;

•

Follow-up (efectuat de catre beneficiar) in scopul verificarii datelor furnizate in formularul de
inregistrare;

•

Marketing, pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite;

•

Efectuarea de analize statistice.

CONSIMTAMANT
Accept prezentul formular pentru a indica faptul ca:
•

(i) am citit si am inteles in totalitate cele de mai sus, si:

•

(ii) consimt la prelucrarea si utilizarea datelor mele cu Caracter Personal, in conformitate cu
cele indicate in prezentul formular.

Prin completarea/acceptarea prezentului formular confirmati faptul ca ati fost informat cu privire la
termenii si conditiile site-ului si prelucrarea datelor cu caracter personal.
Ne puteti contacta:
•

Prin e-mail - la adresa sales@citr.ro

•

Personal - la punctul de lucru Str. Gara Herăstrău, nr. 4

•

Printr-o cerere transmisa prin posta la adresa Green Court clădirea A, et. 3, sector 2,
București

•

Telefonic - la numarul 40 213 266 014/015

