POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR
1. Date de contact
2. Generalități
3. Ce informații colectam de la dvs
4. când și cum este folosita informația
5. Cum protejam noi informația
6. Cine are acces la informația colectată de la dvs
7. Cum se pot corecta erorile
8. Partajarea informațiilor către terți
1. DATE DE CONTACT
Site-ul web http://www.the-one.ro/ aparține și este administrat de către SC Clock
Advertising SRL, companie românească, care poate fi contactată în următorele moduri:
• telefonic: ☎ 021.252.62.66
• e-mail: ✉ office@ clock.ro
• la adresa: Str. Iancu Căpitanu, nr. 7A, sector 2, București
• Date fiscale: SC Clock Advertising SRL J08 / 678 / 2002, RO 14669120, RO89 BTRL 0430
1202 8820 01XX, Banca Transilvania - Sucursala Unirii.
Agenția
Națională
pentru
Protecția
Consumatorului:
021/9551
÷
http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&
Itemid=60
2. GENERALITĂȚI
Documentul pe care tocmai îl parcurgeți în acest moment este, de fapt, unul dintre
modurile în care noi dorim să vă arătăm că încrederea pe care ne-o acordați nu este unilaterală,
și că și noi, la rândul nostru, luăm toate măsurile necesare pentru ca vizita dvs. în site-ul nostru
să fie cât mai placută și fără consecințe pe care nu le anticipați.
Pentru orice întrebare sau nedumerire în privința termenilor utilizați mai jos sau asupra
oricăror alte probleme legate de modul în care noi înțelegem să păstrăm confidențialitatea
datelor dvs., vă rugăm să ne contactați la urmatoarea adresa de email : ✉ OFFICE@CLOCK.RO
3. CE FEL DE INFORMAȚII COLECTAM DE LA DVS
Clock Advertising colectează informație de la utilizatorii săi în următoarele modalități :
direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiește site-urile
Clock Advertising, precum și prin intermediul cookie-urilor.
Informație furnizata direct de utilizator:
Atunci când vă abonați la un serviciu furnizat de Clock Advertising, vă putem întreba care
este numele dvs., care este adresa dvs. de e-mail și vă putem cere alte informații personale. Cu
cât veți furniza mai multă informație în mod voluntar, cu atât mai bine vă putem personaliza
informațiile oferite la viitoarea dvs. vizită.

Informație din raportul de trafic al serverului:
Atunci când vizitati un site web, dezvăluiți anumite informații despre dvs., ca adresa dvs.
IP, ora vizitei dvs., locul de unde ați intrat în site-urile noastre. Clock Advertising, ca și alti
operatori, înregistrează această informație.
Cookie-uri:
În ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noștri, Clock Advertising poate
folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor dvs. Spre exemplu, putem
folosi cookie-uri pentru a vă putea identifica și pentru a vă putea furniza informații și servicii
bazate pe preferințele pe care vi le-ați exprimat în vizitele dvs. anterioare. De asemenea, rețele
terțe de publicitate online pot folosi cookie-uri pentru a putea adapta mesajele publicitare în
funcție de preferințele dvs.. Cookie-urile sunt fișiere de tip „.txt”, oferite browserului dvs. de un
server web și stocate apoi pe hard-discul computerului dvs.. Folosirea cookie-urilor este un
standard actual la multe dintre site-urile importante pe care le vizitați. Majoritatea browserelor
sunt setate să accepte cookie-uri. Dacă însă preferați acest lucru, puteți reseta browserul dvs. fie
să vă anunțe ori de câte ori primiți câte un cookie, fie să refuze chiar acceptarea cookie-urilor.
Trebuie însă să aflați că unele secțiuni ale site-ului nostru nu vor putea fi vizualizate normal dacă
ați setat browserul dvs. să respingă cookie-urile.
Trebuie, de asemenea, să retineți că ori de câte ori dezvăluiți în mod voluntar informații
personale în mediul de comunicare online, că forumurile online, programul de e-mail, programul
de FTP, grupurile de discuții, serviciile de chat, informația dezvăluită de dvs. poate fi ușor
colectată și folosita de persoane neautorizate. Deși Clock Advertising face tot posibilul să
protejeze informația dvs. personală, Clock Advertising nu vă poate asigura sau garanta
securitatea oricărui tip de informație pe care ni-l transmiteți, astfel încât transmiterea
informației într-un mediu inadecvat se face pe propriul dvs. risc. Trebuie să înțelegeți, de
asemenea, că sunteți unicul responsabil pentru menținerea secretului informațiilor (parole,
nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care le-ați dobândit ca urmare a folosirii
serviciilor oferite de noi.
Detalii despre politica de cookies regăsiți aici (legătura spre pagina de politici de cookies)
4. CUM ȘI CÂND ESTE FOLOSITĂ INFORMAȚIA
Clock Advertising foloseste informația colectată de la dvs. în mai multe feluri, în funcție de
tipul de informație colectat:
- Informație furnizată direct de utilizator: această informație este folosită doar în scopul de
selectare candidați pentru recrutare personal, dar și de stocare de informații în vederea
contactării ulterioare pentru recrutare personal;
- Informația colectată din raportul de trafic al serverului Clock Advertising: acest tip de
informație ne ajută să identificăm care secțiuni ale site-urilor noastre sunt secțiuni de
interes pentru utilizatori. Clock Advertising colectează, de asemenea, adresele IP ale
utilizatorilor săi în scopul administrării sigure a sistemului nostru informatic, în scopul
evitării activităților infracționale și, nu în ultimul rand, în scopul comunicării șabloanelor
anonime ale utilizatorilor către clienți noștri de publicitate;

-

Informația colectată prin intermediul cookie-urilor: Clock Advertising foloseste cookie-uri
pentru a vă permite folosirea cât mai utilă a serviciilor noastre și în scopul obținerii de
informații statistice care să ne permită îmbunătățirea serviciilor noastre. Cookie-urile
(așa cum au fost ele definite mai sus) ne permit să salvăm parolele dvs. de acces și
preferințele dvs. astfel încât să nu fiți nevoit să le introduceți din nou data viitoare când
ne veți vizita.

5. CUM PROTEJAM NOI INFORMAȚIA COLECTATĂ DE LA DVS
Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dvs. sunt de o importanță vitală
pentru noi. Clock Advertising nu oferă informația colectată unor terți fără consițământul dvs.
expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către
terțe rețele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar că ansamblu de date și
nu include nici o informație identificabilă personal despre nici un utilizator individual.
Accesul dvs. la anumite servicii și informații din cadrul site-ului este protejat de o parolă.
Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui această parolă. Clock Advertising nu vă va cere
niciodată parola conturilor dvs în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim să nu dezvăluiți
această parola peroanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să vă
amintiți să dați click pe "deconectare" / "log off" / "sign out" din contul dvs. în Forumul, Chatul
sau alte servicii online oferite de Clock Advertising la sfârșitul fiecarei sesiune de utilizare a
acestora. Vă sfatuim, de asemenea, să închideți fereastra browserului în care ați lucrat la sfârșitul
navigării dvs. în site-urile sau serviciile furnizate de Clock Advertising.
Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la informațiile
dvs. personale sau la corespondența dvs. atunci când lucrați într-o rețea de computere aflată
într-un loc public (cafe-internet, Wi-Fi-uri publice, etc).
Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi
100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația personală,
Clock Advertising nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către
noi, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Vă avertizăm, așadar, că orice
informație trimisă către noi se va face pe propriu dvs. risc.
În momentul în care noi primim informațiile transmise de dvs. însă, vă garantam că vom
depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform
standardelor de securitate impuse de legislația română și cea europeană în vigoare.
6. CINE ARE ACCES LA INFORMAȚIA COLECTATĂ DE LA DVS.
Prin excepție de la cazurile expuse mai sus, Clock Advertising nu va dezvălui nici un fel de
informație identificabilă personal despre utilizatorii săi către terțe părți fără a primi mai întâi
consițământul expres al utilizatorilor în această privință.
În acelasi timp însă, Clock Advertising poate dezvălui informații identificabile personal
atunci când legea prevede expres acest lucru sau când acest lucru este necesar pentru protejarea
drepturilor și intereselor Clock Advertising.
În concluzie, atunci când accesați site-urile Clock Advertising și sunteti rugat să ne
dezvăluiți informații despre dvs., veți dezvălui aceste informații doar site-urilor Clock
Advertising, cu excepția cazului când serviciul sau informația respectivă este oferită în
parteneriat cu un alt site sau serviciu.

De fiecare dată însă când un astfel de serviciu este furnizat în parteneriat cu un alt site,
veți fi informat asupra acestui lucru. În ideea de a vă furniza servicii la standarde cât mai înalte,
este necesară partajarea informațiilor dvs. personale cu site-ul sau serviciul copartener. Dacă nu
doriți ca aceste date să fie partajate, puteți proceda în consecință prin a nu permite transferul
datelor prin neutilizarea acelui serviciu specific.
Dacă alegeți însă să acceptați partajarea datelor, trebuie să înțelegeți că funizorii
serviciului în parteneriat pot avea practici separate de confidențialitate și de colectare a datelor.
Clock Advertising nu are nici un fel de control și nu poate garanta asupra tuturor aspectelor
juridice pe care le implica folosirea acestor practici independente de confidențialitate.
7. CUM PUTEM CORECTA ERORILE DIN DATELE COLECTATE DE LA DVS.
Dacă vă creați un cont la unul dintre serviciile noastre, vă putem trimite un e-mail de
confirmare prin care să vă oferim detaliile noului dvs. cont. Mesajul de confirmare va fi trimis la
adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o și va descrie modalitațile prin care dvs. puteti modifica
sau șterge datele contului pe care tocmai l-ați creat. Vă sfatuim să păstrați acest e-mail de
confirmare, mai ales că acest conține și informații care vă pot fi utile atunci când apar probleme
în accesarea serviciilor noastre.
8. PARTAJAREA INFORMAȚIILOR CĂTRE TERȚI
Site-urile Clock Advertising, pot folosi serviciile unor companii de advertising pentru
stabilirea țintelor publicitare și susținerea de campanii publicitare și alte mesaje specifice
activității de marketing. Pentru aceasta, aceste companii pot colecta date anonime prin
intermediul cookie-urilor. În măsura în care acest lucru se va întâmpla, Clock Advertising va
include în acordul său de confidențialitate link-uri către acordurile de confidențialitate ale
rețelelor de advertising partenere.

