
 

 

 

POLITICI DE CONFIDENTIALITATE 

 

Esti pe site-ul oficial al www.lovefluencer.ro 

Drepturile de autor asupra intregului continut apartin in totalitate propietarilor 

www.lovefluencer.ro.  

 

Ca vizitator ai urmatoarele drepturi: 

 • explorarea continutului; 

 • reproducerea, traducerea sau utilizarea informatiilor de pe site, numai cu indicarea sursei; 

 • copierea sau tiparirea unor materiale in scop personal, fara comercializarea acestora; 

 • daca iti bazezi deciziile sau actiunile pe informatiile continute in acest website iti asumi 

raspunderea integrala pentru eventualele pierderi suferite. 

Datele si informatiile sunt prezentate in site-ul www.lovefluencer.ro numai in scopuri informative. 

www.lovefluencer.ro isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura site-ului in 

orice moment si fara preaviz. 

Serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru www.lovefluencer.ro si sunt proprietatea 

sa exclusiva. 

 

 

 

 

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM?   

 

a) Informațiile furnizate voluntar   

Când utilizati formularul de pe site, când ne contactati prin telefon sau e-mail sau comunicati cu noi 

în orice mod, ne dati în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ 

numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nasterii, adrese de livrare / de 

corespondenta / de domiciliu, date firma pentru emitere facturi.  

Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza 

noastră de date. Nu dezvăluim sau tranferăm informații către terți. 

 

b) Informații colectate automat   

Când navigati pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dvs. pe site. Aceste 

informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte 

informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin 

folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similar si doar cu acceptul tau. 

Informațiile detaliate despre cookie-urile colectate pe site-ul nostru le găsiți în pagina de 

mysuparfum.com/acord-gdpr 

 

  

ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE. 

 • Pentru a vă înregistra și gestiona contul personal pe site 

 • Pentru a vă procesa raspunsurile la intrebările noastre online 

 • Pentru a vă contacta în eventualitatea oricăror probleme cu livrarea serviciilor 

dumneavoastră 

 • Pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră și a vă informa cu privire la serviciile noi sau 

modificate 

 • Pentru a vă trimite oferte de marketing/mesaje promotionale, cum ar fi newslettere  

  - Pentru a nu mai primi oferte de marketing /mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile 

de dezabonare incluse în fiecare e-mail sau prin e-mail la adresa start@daredigital.ro 

 

http://www.lovefluencer.ro/


 

 

 • Pentru a efectua analize cu scopul de a vă furniza oferte de marketing și informații relevante 

 • Pentru a valida faptul că aveți vârsta legală pentru cumpărături online (data nasterii) 

 • Pentru a vă trimite mesaje de felicitare si/sau cadouri/discounturi cu ocazia zilei de nastere 

(data nasterii) 

 • Pentru a vă trimite chestionare oferindu-vă astfel posibilitatea de a influența oferta și 

serviciile noastre 

 • Pentru a ne testa și îmbunătăți sistemele cu ajutorul cărora vă oferim serviciile noastre 

 • Pentru a împiedica utilizarea greșită sau necorespunzătoare a serviciilor noastre 

 

Vom păstra datele dumneavoastră atât cât este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus sau 

atât cât ne impune legea în vigoare.  


