Politica de confidentialitate
Cine suntem?
Biblioteca Municipala Adjud are grija de intimitatea dumneavoastra si doreste sa va simtiti aparati pe site-ul
nostru. Documentul de mai jos, care contine explicatiile datelor pe care le colectam, vine in intampinarea acestor
asteptari. Mai jos veti afla cum sunt colectate informatii, care anume si cum vor fi folosite de catre noi.

Ce informatii colectam despre dumneavoastra?
Primim in mod automat si inregistram informatii de date tehnice cum ar fi: Adresa Internet Protocol (IP) utilizata
pentru conectarea calculatorului dumneavoastra la internet, informatiile de conectare, tipul si versiunea de
browser, sistemul de operare, durata vizitei.
In plus, colectam si prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi (de
exemplu, cand completati formularul “Intrebari si raspunsuri” sau prin corespondenta cu noi prin telefon,
e-mail). Aceasta include informatii pe care le furnizati atunci cand completati formularele. Informatii pe care ni le
furnizati pot include numele, adresa de email.
Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastra, cum ar fi: informatii
despre originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, sanatatea,
viata sexuala sau orientarea sexuala.

Cum folosim informatiile colectate despre dumneavoastra?
Folosim informatiile despre dumneavoastra doar in scopul stabilirii contactului cu dumneavoastra si din diverse
motive tehnice, administrative si operationale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea continutului in
modul cel mai eficient pentru dumneavoastra si pentru computerul dumneavoastra; pentru a imbunatati
Website-ul nostru, inclusiv functionalitatea acestuia.

Datele dumneavoastra sunt folosite unor terte parti?
Nu transmitam sau sa vindem datele dumneavoastra cu caracter personal unor terte parti. Nu incurajam SPAM-ul,
nu furnizam adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vindem, nu facem
schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulgam adresa dumneavoastra de e-mail
altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

Folosim cookie-uri?
Da. Folosim cookie-ul de sesiune in 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 contine date cu caracter personal si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de
internet

Contact
Daca aveti intrebari sau nelamuriri privind politica de confidentialitate, puteti trimite un email pe adresa
office@vortexinfo.ro

Consimtamantul
Prin utilizarea site-ului nostru, sunteti de acord cu politica noastra de confidentialitate.

