TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTEJAREA DATELOR
1. INFORMAȚIILE CU CARACTER PERSONAL
Prin apăsarea butonului de confirmare a abonării sau a celui de finalizare a comenzii, Clientul, respectiv
Cumpărătorul declară că este de acord cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE website-ului, și aprobă de bună voie
procesarea și utilizarea tuturor datelor înscrise în formular, precum și stocarea acestora în baza de date a
website-ului, respectiv a Vânzătorului.
2. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR
Conform regulamentului (UE) 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI EUROPEI din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date, Vânzătorul are obligația de a administra datele
personale furnizate de către Client, respectiv Cumpărător, numai în condiții de siguranță și în scopurile
comunicate Clientului sau Cumparatorului, în cazul de față acestea fiind menționate în punctele 2.1. –
2.5.
2.1. Trimiterea de informații privind promoțiile și produsele promovate de către Vânzător;
2.2. Trimiterea de newslettere și articole publicate în secțiunea de blog a website-ului
https://nestvet.ro;
2.3. Informarea Clientului, respectiv Cumpărătorului cu privire la situația contului creat de acesta
pe website-ul https://nestvet.ro;
2.4. Confirmarea, anularea, livrarea sau returul comenzilor efectuate de către Client, respectiv
Cumpărător pe website-ul https://nestvet.ro;
2.5. Efectuarea cercetării de piață, respectiv solicitarea unui feed-back privind satisfacția
Clientului, respectiv Cumpărătorului, în legătură cu serviciile și produsele promovate și furnizate de către
Vânzător.
3. SALVAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR
Clientul se poate abona la newsletter sau iși poate crea un cont în secțiunea predefinită a website-ului
https://nestvet.ro.
Datele sunt salvate după fiecare abonare cu scopul de a trimite prin intermediul poștei electronice
newsletter-ul la care clientul s-a abonat.
Datele sunt salvate după fiecare comandă plasată, pentru a livra bunurile și serviciile comandate de către
Client, respectiv Cumpărător pe website-ul https://nestvet.ro.
4. SIGURANȚA DATELOR CLIENTILOR ȘI CUMPĂRĂTORILOR
Toate datele cu caracter personal furnizate de către Client, respectiv Cumpărător, Vânzătorului, fie la
abonarea la newsletterul lunar, fie la plasarea unei comenzi pe websiteul https://nestvet.ro, vor
rămâne strict în baza de date a vânzătorului, iar acestea sub nicio fromă nu vor fi împărtășite cu niciun
terț fără a solicita în prealabil acordul Clientului, respectiv Cumpărătorului.

În scopul livrării sau returnării bunurilor comandate pe websiteul https://nestvet.ro, Vânzătorul va
comunica datele Cumpărătorului, însemnănd aici: nume complet, adresa de livrare, număr sau numere
de telefon, către firmele de curierat cu care Vânzătorul colaborează sau alte persoane implicate strict în
livrarea comenzii.
5. DREPTURILE CLIENTULUI, RESPECTIV CUMPĂRĂTORULUI PRIVIND STOCAREA DATELOR
Clientul, respectiv Cumpărătorul are dreptul de a solicita gratuit actualizarea sau ștergerea datelor
personale din baza de date a Vânzătorului și de a sista stocarea datelor în scopurile prevăzute la punctele
2.1. – 2.5.
Actualizările sau eliminarea datelor cu caracter pesonal din baza de date a terților pentru care Clientul,
respectiv Cumpărătorul și-a dat de bună voie acordul, trebuie solicitată de acesta din urmă prin notificări
clare transmise către respectivii terți.

Prin citirea prezentului document ați luat la cunostință că în concordanță cu
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE, vă sunt respectate toate drepturile prevăzute de
lege.

