Politica de confidentialitate

Acest site este detinut si administrat de TRANSMIXT SA, situat in judetul Sibiu, strada Henri Coandă
12A, Sibiu 550234, telefon 0269 230 811 Ne angajăm să protejăm confidentialitatea vizitatorilor nostri
în timp ce interactionează cu continutul, produsele si serviciile de pe acest site ("site-ul"). Această politică
de confidentialitate se aplică numai site-ului Web. Nu se aplică si altor site-uri web la care ne
referim. Deoarece colectăm anumite tipuri de informatii despre utilizatorii nostri, vrem să întelegeti ce
informatii colectăm despre dvs., cum le colectăm, cum sunt folosite aceste informatii si cum puteti
controla circuitul informatiilor dvs. Sunteti de acord că utilizarea de către dvs. a site-ului înseamnă
aprobarea dvs. fată de această Politică de confidentialitate. Dacă nu sunteti de acord cu această Politică
de confidentialitate, vă rugăm să nu utilizati site-ul Web.
1. INFORMATII COLECTATE
Colectăm două tipuri de informații de la dvs.: informatii care vă identifică personal (de exemplu prin
procesul de rezervare a unui loc) si informatii care nu va identifică personal.
Informatii care vă identifică personal
Colectăm informatii de identificare personală atunci când alegeti să utilizati sectiunea de “Rezervari
online” a site-ului. In sectiunea mentionata colectam urmatoarele tipuri de date:
- nume si prenume
- adresa de email
- numar de telefon
- CNP
Pentrua beneficia de serviciile de rezevare oferite de compania noastra este necesar sa va dati
consimtamantul in vederea utilizarii datelor personale enumerate mai sus, in scopul oferirii serviciilor de
transport ale companiei noastre.
Noi nu colectăm automat aceste informatii când vizitati site-ul nostru. Putem folosi aceste informații
pentru a răspunde solicitărilor dvs., oferindu-vă noi informatii de continut viitoare sau informatii
promotionale de la compania noastra . Puteti renunta oricând la primirea informatiilor promotionale
viitoare. Informatiile de identificare personală sunt utilizate exclusiv pentru a vă adresa cererea dvs.
specifică si nu sunt vândute unor terti.

Informatii care nu va identifică personal
Utilizăm informatii care nu vă identifică personal într-o varietate de moduri, incluzând analizarea traficului
pe site si îmbunătătirea serviciilor noastre. Informatiile non-personale pot include browserul Web pe care
l-ati folosit pentru a vizita site-ul web, ora la care ati vizitat site-ul web, paginile pe care le-ati vizitat pe site
si alte date anonime privind utilizarea site-ului. Utilizăm acest tip de informatii pentru a sti numărul si tipul
de vizitatori care vizitează site-ul nostru si pentru a ne îmbunătăti în mod constant site-ul web.
2. COOKIES
Site-ul nostru nu utilizeaza cookies.
3. CUM UTILIZAM INFORMATIILE DUMNEAVOASTRA
TRANSMIXT SA utilizează numai informatiile dvs. personale în scopurile initiale pentru care au fost
colectate.. Informațiile dvs. personale nu vor fi vândute sau transferate în alt mod tertilor fără aprobarea
dvs. din momentul colectării.
TRANSMIXT SA nu va divulga, utiliza, oferi sau vinde orice informatii personale unor terte parti in orice
scop, cu exceptia cazului in care acest lucru este cerut de lege, sau acest lucru a fost aprobat in mod
ferm de dvs..
Retineti că informatiile de identificare personală sunt utilizate numai pentru a ne ajuta să identificăm si /
sau să furnizăm informații, produse sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. Utilizăm informatiile
dvs. de identificare personală pentru a vă sprijini si a îmbunătăți utilizarea site-ului si a caracteristicilor
acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la: trimiteri prin e-mail, furnizarea de servicii pentru clienti; si
sprijinirea în alt mod a utilizării site-ului.
TRANSMIXT SA vă poate folosi informațiile personale pentru publicitatea tintă spre dvs. pe baza unor
date precum regiunea, genul, interesele, obiectivele, obiceiurile etc.
Este posibil ca anumite terțe părti de încredere (cum ar fi Google Analytics) să poată urmări utilizarea, să
analizeze date cum ar fi adresa sursă de la care vine cererea de pagină, adresa dvs. IP sau numele
domeniului, data si ora solicitării paginii, Website (dacă există) si alti parametri în URL. Acestea sunt
colectate pentru a întelege mai bine utilizarea site-ului nostru si pentru a spori performanta serviciilor
pentru întretinerea si operarea site-ului Web si a anumitor caracteristici ale acestuia. Putem folosi terte
părti pentru a găzdui site-ul, utiliza diverse functii disponibile de pe site, trimite emailuri; analiza
datelor, furnizare rezultate de căutare etc..
TRANSMIXT SA poate dezvălui informatii de contact în cazuri speciale în care avem motive să credem
că dezvăluirea acestor informații este necesară pentru a identifica, contacta sau actiona în justitie
împotriva unei persoane care poate încălca termenii si conditiile noastre de utilizare sau poate provoca
vătămări sau interferente cu drepturile, proprietatea, clientii nostri sau oricine ar putea fi afectat de astfel
de activităti.

Utilizăm informatii neidentificate si agregate pentru a proiecta mai bine site-ul nostru, în scopuri
comerciale si administrative. Putem, de asemenea, utiliza sau împărtăsi cu terte părti, în orice scop, date
agregate care nu contin informatii de identificare personală.

4. CUM VĂ PROTEJAM INFORMATIILE
Ne angajăm să protejăm informatiile pe care le primim de la dvs. Luăm măsuri de securitate adecvate
pentru a vă proteja informatiile împotriva accesului neautorizat la alterarea, dezvăluirea sau distrugerea
datelor neautorizate. Pentru a preveni accesul neautorizat, a mentine acuratetea datelor si a asigura
utilizarea corectă a informatiilor, mentinem procedurile fizice, electronice si manageriale adecvate pentru
a proteja si asigura informatiile si datele stocate în sistemul nostru. Desi niciun sistem informatic nu este
complet sigur, credem că măsurile pe care le-am implementat reduc probabilitatea unor probleme de
securitate la un nivel corespunzător tipului de date implicate.
5. PUBLICITATE A UNEI TERTE PĂRTI
Anunturile care apar pe acest site pot fi livrate de către TRANSMIXT SA sau unul dintre partenerii nostri
de publicitate web. Partenerii nostri de publicitate web pot seta cookie-uri. Acest lucru permite partenerilor
de publicitate să vă recunoască computerul de fiecare dată când vă trimit un anunt. În acest fel, acestia
pot compila informatii despre locul în care dvs., sau altii care folosesc computerul dvs., le-ati văzut
anunturile si ati determinat ce reclame sunt accesate. Aceste informatii permit unui partener publicitar să
difuzeze anunturi directionate pe care le consideră cele mai interesante. TRANSMIXT SA nu are acces la
sau controlul cookie-urilor care pot fi plasate de serverele de publicitate ale partenerilor.
Această declarație de confidentialitate acoperă utilizarea cookie-urilor de către TRANSMIXT SA si nu
acoperă utilizarea cookie-urilor de către oricare dintre agentii săi de publicitate.
6. ALEGEREA EMAIL / OPT-OUT
Dacă un utilizator care primeste un e-mail de pe site si in viitor prefera să nu primească astfel de
comunicări,acesta poate face acest lucru urmând instructiunile din e-mail(dezabonare). În plus, puteti
trimite un e-mail la transmixt.dataprotection@atlassib.ro pentru dezabonare. Vom face eforturi rezonabile
din punct de vedere comercial pentru a implementa cu promptitudine solicitările de renuntare, dar puteti
primi în continuare comunicări de la noi timp de până la 30 zile lucrătoare pe măsură ce procesăm
solicitarea dvs.
7. CONFIDENȚIALITATEA COPIILOR
Websiteul TRANSMIXT SA nu este adresat copiilor sub vârsta de treisprezece ani si nu colectăm cu bună
stiintă informatii personale de la ei. Dacă un părinte sau tutore al unui copil sub vârsta de treisprezece ani
are motive să creadă că s-au divulgat informatii personale ale copiilor, vă rugăm să ne contactați
la serbanj@gmail.com si vom elimina aceste informatii din evidenta noastră.

8. LINII EXTERNE
Site-ul nostru poate contine link-uri către alte site-uri web ale unor terte părti pe care nu le detinem si nu
le controlam. Retineti că, odată ce părăsiti site-ul nostru printr-o legătură externă, sunteti supus politicii de
confidentialitate a noului site web. Noi nu suntem responsabili sau răspunzători pentru politicile de
confidentialitate, continutul, publicitatea sau orice alte materiale disponibile pe o legătură tertă parte.
9. DECLARATIE DE SECURITATE
Prin acceptarea Termenilor si conditiilor site-ului si, prin urmare, a Politicii de confidentialitate, sunteti de
acord că nici o transmisie de date prin Internet nu este complet sigură. Nu putem garanta securitatea
oricăror informatii pe care ni le furnizati si ne transmiteti aceste informatii pe propriul dvs. risc.
10. NOTIFICAREA SCHIMBĂRILOR
TRANSMIXT SA îsi rezervă dreptul de a modifica din timp în timp această politică de confidentialitate, la
discretia sa. Dacă într-un anumit moment în viitor există modificări ale politicii noastre de confidentialitate,
le vom posta pe site-ul nostru, deoarece vrem ca si clienii nostri să fie întotdeauna informati cu privire la
datele personale pe care le colectăm, la modul în care le folosim si la drepturile pe care le au.
Dacă aveti întrebări sau sugestii referitoare la politica noastră de confidentialitate, vă rugăm să ne
contactati la serbanj@gmail.com

