Politica de confidențialitate
Cine suntem?
Primăria Colceag, județ Prahova, are grijă de intimitatea dumneavoastră și dorește să vă simțiți apărați pe site-ul
nostru. Documentul de mai jos, care conține explicațiile datelor pe care le colectăm, vine în întâmpinarea acestor
așteptări. Mai jos veți afla cum sunt colectate informații, care anume și cum vor fi folosite de către noi.
Ce informații colectăm despre dumneavoastră?
Primim în mod automat și înregistrăm informații de date tehnice cum ar fi: Adresa Internet Protocol (IP) utilizată
pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de
browser, sistemul de operare, durata vizitei.
În plus, colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interactionați cu noi (de
exemplu, când completați formularul de contact de pe pagina web ”Întrebări și răspunsuri” a site-ului sau prin
corespondența cu noi prin telefon, e-mail). Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când completați
formularul, sau când interactionați cu noi prin email sau prin telefon. Informații pe care ni le furnizati pot include
numele, adresa de email, număr de telefon.
Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră, cum ar fi: informații
despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea,
viața sexuală sau orientarea sexuală.
Cum folosim informațiile colectate despre dumneavoastră?
Folosim informațiile despre dumneavoastră în scopul stabilirii contactului cu dumneavoastră în urma completării
formularului de către dumneavoastră și din diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi
pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru
computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți Website-ul nostru, inclusiv funcționalitatea acestuia.
Datele dumneavoastră sunt folosite unor terțe părți?
Nu transmitem sau să vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părti. Nu încurajăm SPAM-ul,
nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vindem, nu facem
schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail
altor persoane care accesează paginile acestui site.
Folosim cookie-uri?
Da. Folosim cookie-ul de sesiune în care acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului
web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra
browserului.
Cookie-ul nu conține date cu caracter personal și, in cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de
internet.
Contact
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind politica de confidențialitate, puteți trimite un email pe adresa
office@vortexinfo.ro
Consimțământul
Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate.

