
Politica de Confidențialitate 
REGULI

Definiții

Termenii utilizați în regulament înseamnă: 

Utilizator – persoană fizică, persoană juridică sau unitate organizatorică care nu este persoană 
juridică, ale cărei prevederi speciale îi conferă capacitate juridică, care extinde garanția pentru 
echipamentul achiziționat, raportează echipamentele pentru service, se abonează la newsletter, 
eveniment și trimite o cerere de ofertă comercială sau financiară.

Administrator - Administratorul de date este T.P.I. Positioning Solutions S.R.L. cu sediul 
social în Brașov, B-dul. Griviței, Nr. A96, înscris la Oficiul Național al Registrului 
Comerțului, cu Cod Unic de Înregistrare 32408556 și Nr. de ordine în registrul comerțului 
J08/1615/2013, înregistrată de Tribunalul Brașov. Protecția datelor se realizează în 
conformitate cu cerințele legislației general aplicabile, iar stocarea lor are loc pe servere 
securizate.

Regulament – aceste reglementări

Servicii – site-ul web www.tpi.com.ro prin care Utilizatorul se poate familiariza cu oferta 
companiei, extinde garanția, informa despre produse sau posibilitatea de finanțare, trimite 
echipamentul la service și se poate abona la evenimente sau newsletter.

Produse – produsele prezentate pe site-ul web.

Zona de conectare – o subpagină care vă permite să descărcați instrucțiuni pentru Produsele 
oferite. Este nevoie de logare și furnizarea de date, cum ar fi: adresa de e-mail, numărul de 
telefon, numele companiei, CUI / Nr. Registru Comerț, adresa companiei, orașul, județul, tipul 
de afacere, tipul de echipament. 

Formular interactiv – formulare situate pe subpaginile site-ului, permițând, de exemplu, 
înregistrarea pentru un eveniment, solicitarea unui produs, solicitarea finanțării, trimiterea 
unei cereri de servicii. 

Formular de înregistrare – un formular a cărui completare corectă oferă acces la zona de 
conectare. 

Newsletter – informații trimise prin e-mail care conțin mesaje comerciale, adică promoții, 
vânzări, precum și mesaje necomerciale care conțin conținut informațional cu privire la 
schimbări semnificative pentru Utilizatori. 

Evenimente – toate evenimentele plătite și gratuite, întâlnirile, trainingurile, webinariile și 
academiile organizate de administrator.



Informații generale

T.P.I. Positioning Solutions S.R.L. editează și administrează site-ul web la www.tpi.com.ro 
(site-ul web), care este pus la dispoziția persoanelor care utilizează site-ul web (utilizatori). 
Pentru utilizarea corectă a Site-ului, Utilizatorul trebuie să instaleze Adobe Reader, Flash 
Player și să-și configureze browserul să citească fișiere în format JavaScript.

Responsabilități

T.P.I. Positioning Solutions S.R.L. declară că prezentarea Produselor pe site-ul web nu 
constituie o ofertă în sensul Codului Civil și este doar în scop informativ. Fotografiile 
produselor / aranjamentelor sunt în scopuri informative și ilustrative, iar aspectul și culoarea 
lor reală pot diferi de cea prezentată în imagini. T.P.I. Positioning Solutions S.R.L. își rezervă 
dreptul de a modifica anumiți parametri tehnici ai produselor, precum și aspectul acestora. 
Compania nu garantează că datele tehnice publicate nu conțin deficiențe sau erori. 
Aranjamentele, precum și elementele de aranjament prezentate pe paginile site-ului web nu 
constituie o ofertă comercială a T.P.I. Positioning Solutions S.R.L.

Drepturi de autor

Toate drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului web și a 
elementelor sale grafice, cum ar fi fotografii, desene, grafică, text, precum și alt conținut 
aparțin T.P.I. Positioning Solutions S.R.L. Site-ul web și toate elementele sale sunt protejate 
prin lege în baza actelor juridice în vigoare.

Utilizarea site-ului web este permisă numai în condițiile specificate și definite ca Utilizator al 
site-ului web. După acceptarea reglementărilor, oferă posibilitatea de a utiliza Zona de 
conectare și resursele sale. Utilizarea site-ului într-un mod diferit necesită încheierea unui 
acord scris adecvat, cu T.P.I. Positioning Solutions S.R.L. 



POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Dispoziții generale

1. În legătură cu funcționarea site-ului web, T.P.I. Positioning Solutions S.R.L. este
titularul informațiilor despre utilizatorii site-ului Web din formularele interactive și
formularele de înregistrare postate pe site-ul web, care sunt furnizate voluntar de către
utilizatori. Sunt procesate datele personale și de contact ale companiilor care se
înregistrează pe site-ul web, precum și parolele de acces și autentificările. Informațiile
conținute în jurnalele de sistem (de ex. Adresa IP) este utilizată de T.P.I. Positioning
Solutions S.R.L. în scopuri tehnice, protecția IT a resurselor site-ului și securitatea
serverelor site-ului web.

2. Adresele IP sunt utilizate pentru a colecta date statistice generale pentru analiza
caracteristicilor vizualizărilor de pagini realizate de utilizatorii site-ului web.

3. Datele despre utilizatorii site-ului web sunt utilizate în următoarele scopuri:
 asigurarea asistenței pentru clienți și furnizarea de servicii legate de operațiuni;
 respectarea condițiilor de garanție și a serviciilor post-vânzare;
 consultarea clientului cu privire la produse și servicii;
 efectuarea de sondaje;
 furnizarea de informații despre cele mai recente produse și servicii;
 desfășurarea concursurilor și prezentarea campaniilor promoționale;
 pregătirea și trimiterea de oferte comerciale (în cazul utilizării Formularului 

Interactiv situat lângă produs - Interogare produs);
 luarea în considerare a ofertelor de angajare.

Înregistrarea în zona de conectarea

1. Prin înregistrarea în Zona de Conectare, Utilizatorul site-ului este de acord
cu transferul datelor sale personale furnizate în Formularul de înregistrare către T.P.I.
Positioning Solutions S.R.L. și acceptă termenii Politicii de confidențialitate.

2. Formularul completat reprezintă baza pentru verificarea datelor Utilizatorului.
Utilizatorul primește autentificarea și parola sa unică pe cale electronică la
adresa de e-mail furnizată. Utilizatorul poate schimba parola pentru a accesa
Zona de conectare prin funcționalitatea Zonei de conectare.

3. Utilizatorul se angajează să nu furnizeze parolași datele de conectare terților.



3. Fiecare persoană vizată (dacă este administratorul acesteia) are dreptul de a accesa date, de 
a rectifica, șterge sau limita prelucrarea, dreptul de a se opune, dreptul de a depune o plângere 
la autoritatea de supraveghere.

4. Contactul cu persoana din compania administratorului, care supraveghează prelucrarea 
datelor cu caracter personal este posibil electronic la adresa de e-mail: office@tpi.com.ro

5. Ștergerea datelor cu caracter personal poate avea loc ca urmare a retragerii consimțământului 
sau a depunerii unei obiecții admisibile din punct de vedere legal privitor la prelucrarea datelor 
cu caracter personal.

6. Administratorul nu partajează date cu caracter personal cu alte entități, decât cu cele autorizate 
conform prevederilor legale în vigoare.

7. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai de persoane autorizate de Administrator 
sau de persoana împuternicită de operator, cu care acesta cooperează îndeaproape.

Administratorul de date

1. Administratorul prelucrează datele persoanelor abonate la: newsletter, folosind Zona de 
Logare și Formularele Interactive de pe website. Utilizatorul furnizează datele sale personale 
către T.P.I. Positioning Solutions S.R.L. ceea ce echivalează cu consimțământul pentru 
plasarea datelor cu caracter personal în baza de date a T.P.I. Positioning Solutions S.R.L., 
operată de editorii site-ului web www.tpi.com.ro și cu prelucrarea acestora în conformitate cu 
Politica de Confidențialitate.

2.  Datele cu caracter personal sunt prelucrate:

a. în conformitate cu dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal,
b. în conformitate cu Politica de Confidențialitate implementată,
c. în măsura și în scopul necesar pentru stabilirea, modelarea conținutului acordului, 

modificarea sau încetarea acestuia și punerea în aplicare corespunzătoare a serviciilor 
furnizate pe cale electronică,

d. în măsura și în scopul necesar pentru îndeplinirea intereselor legitime, iar prelucrarea nu 
afectează drepturile și libertățile persoanei vizate:

• în concordanță cu consimțământul exprimat de Utilizator, în cazul în care s-a abonat la 
newsletter,

• în concordanță cu consimțământul exprimat de Utilizator, în cazul în care s-a înscris la 
Eveniment prin intermediul Formularului interactiv,

• în concordanță cu acordul exprimat de Utilizator, dacă a extins garanția echipamentului 
achiziționat,

• în concordanță cu consimțământul exprimat de Utilizator, dacă s-a înregistrat în Zona 
de conectare

• în concordanță cu consimțământul exprimat de Utilizator, în cazul în care acesta a trimis 
o cerere de servicii.



Cookie-uri

1. Site-ul web utilizează www.tpi.com.ro "cookie-uri". Un "cookie" este un mic fișier text 
trimis de site-ul web către dispozitivul Utilizatorului, de exemplu folosit pentru a 
colecta informații despre activitatea pe un anumit site web.

2. În fiecare browser, puteți modifica setările cookie-urilor, adică puteți determina dacă 
acestea vor fi descărcate sau nu, precum și cum să le ștergeți. Absența unor astfel de 
modificări înseamnă acceptarea de către Utilizator a "cookie-urilor" utilizate de 
www.tpi.com.ro pe site-ul web.

3. Site-ul web www.tpi.com.ro utilizează "cookie-uri" în scopul analizării traficului pe 
site- ul web, al afișării corecte a site-ului web pe dispozitivul Utilizatorului și pentru a 
menține conectarea la zona de clienți. Acestea sunt așa-numitele "cookie-uri de 
sesiune" (fișiere temporare) care vă țin conectat pe fiecare pagină ulterioară, astfel 
încât nu este nevoie să vă conectați din nou pe fiecare pagină.

Dispoziții finale 

1. Vă rugăm să trimiteți toate întrebările și comentariile cu privire la condițiile de 
utilizare a site-ului și protecția vieții private direct la office@tpi.com.ro

2. Datele suplimentare cu caracter personal, cum ar fi adresa de e-mail, sunt colectate 
numai în locurile în care utilizatorul a consimțit în mod expres la acest lucru prin 
completarea formularului. Stocăm și utilizăm datele de mai sus numai pentru 
nevoile necesare pentru a îndeplini funcția dată.




