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Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
(modificată și completată), și prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor
electronice, site-ul nostru are obligația de a administra în condiții de siguranță și
numai în scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați.
Presupunem că cei care beneficiază de serviciile noastre au vârsta legală împlinită
(18 ani) sau, dacă nu, au acordul părinților în acest sens.
În privința comenzilor făcute pe site-ul nostru, culegem următoarele date,
în scopul expedierii cărților și produselor comandate:
1.
2.
3.
4.
5.

prenume, nume;
adresă de email;
adresa fizică;
numărul de telefon;
IP-ul de la care s-a făcut comanda (în scopul securității și prevenirii
comenzilor false/tentativelor de fraudă, precum și pentru construirea hărții
de pe pagina de contact, unde este utilizat doar în sens statistic anonim).

În vederea expedierii produselor comandate de dvs., aceste informații sunt utilizate
și de curierul prin care sunt expediate coletele: DPD (sau secundar UrgentCargus
ori, în cazuri excepționale, un alt curier la alegerea dumneavoastră). DPD și
UrgentCargus s-au angajat să folosească aceste date numai în scopul expedierii
coletelor.
De asemenea, numărul de telefon și adresa de email pot fi folosite pentru a lua
legătura cu dumneavoastră și a clarifica diferite aspecte ale expedierii cărților și
produselor comandate (adresă inexactă furnizată, etc.).
O copie a datelor pe care le-ați furnizat o primiți chiar în momentul efectuării
comenzii.
În privința abonamentului la buletinul informativ (newsletter), culegem
următoarele date, în scopul expedierii acestuia:
1. prenume (opțional);
2. adresă de email;
3. IP-ul de la care s-a făcut abonarea (în scopul securității procesului de
înscriere, dovedirii că v-ați abonat în deplină cunoștință de cauză și
prevenirii înscrierilor false/spam-ului).
Nu vindem, distribuim sau închiriem informațiile dumneavoastră la terți. Aveți
dreptul să cereți accesul la și rectificarea informațiilor pe care ați fost de acord să le
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furnizați. Puteți face acest lucru folosind formularul de contact.
În cazul în care comandați produse de pe site-ul nostru sau vă abonați la
buletinul nostru informativ, înseamnă că sunteți de acord în mod explicit
și neechivoc cu condițiile de mai sus înainte de a efectua aceste
operațiuni.

* Nu răspundem de pierderile de date cauzate de nefuncționarea/funcționarea
defectuoasă a serverului pe care este găzduit site-ul. În orice caz, utilizăm practici
preventive, ceea ce contribuie la minimizarea posibilității producerii acestor feluri
de defecțiuni.

Utilizarea modulelor cookie („fursecuri”)
Un cookie este un mic fișier care cere permisiunea browserului pe care îl utilizați ca
să fie stocată pe hard-diskul computerului dumneavoastră. De îndată ce sunteți de
acord cu acest lucru, fișierul respectiv este memorat, iar fișierul cookie ajută la
analizarea traficului sau ajută aplicațiile web să vă răspundă în mod individual.
Aplicațiile web își pot adapta funcționarea în funcție de nevoile și preferințele
dumneavoastră, ținându-le minte data viitoare când intrați pe același site.
Folosim cookies pentru a identifica ce pagini sunt vizualizate. Acest lucru ne ajută
să ajustăm site-ul sau să facem inovații în funcție de preferințele vizitatorilor.
Utilizăm aceste informații doar în scopuri statistice.
În mare, cookie-urile ne ajută să îmbunătățim site-ul. În niciun caz cookie-urile nu ne
dau acces la computerul dumneavoastră sau la orice informații despre
dumneavoastră, în afară de datele pe care sunteți de acord să le împărtășiți.
Puteți alege să acceptați sau să refuzați cookie-urile. Majoritatea navigatoarelor
web (browsere) acceptă cookieuri în mod automat, dar, dacă doriți, puteți modifica
setările navigatorului, ca acesta să refuze cookie-urile. Acest fapt vă poate totuși
împiedica să aveți o experiență cât mai completă legată de acest site. Considerăm
că sunteți de acord cu cookie-urile atât timp cât nu vă setați browserul să le refuze.

Notă: Editura Proxima Mundi își rezervă dreptul de a modifica această politică de confidențialitate din când în când, în funcție
de prevederi legale care ar mai putea interveni pe parcurs sau de alți factori conecși. Această versiune este în vigoare
începând cu 24 mai 2018.
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