POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor
electronice, S.C. Santo Raphael S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Dimitrie Pompeiu, nr. 3-5, Bucuresti,
numar de ordine in Registrul Comertului J40/1582/2002, Cod unic de identificare RO7678885, are obligatia
de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le
furnizati despre dumneavoastra.
Prin furnizarea adresei de email pe site-ul steauadivina.ro va dati consimtamantul in mod expres si
neechivoc ca datele dvs cu caracter personal (nume, adresa, numar de telefon, adresa de posta electronica,
IP) sa intre in baza de date a societatii S.C. Santo Raphael S.R.L si sa fie prelucrate si folosite in viitor de
catre aceasta. Toti cei care au furnizat aceste date in acceptiunea Legii nr. 677/2001 au calitatea de persoana
vizata. Scopul colectarii datelor dvs de catre S.C. Santo Raphael S.R.L este informarea clientului privind
situatia contului sau a comenzilor, transmiterea de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing de pe
site-urile administrate de S.C. Santo Raphael S.R.L efectuarea de statistici interne, fara alte obligatii din
partea S.C. Santo Raphael S.R.L.
S.C. Santo Raphael S.R.L va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului
persoanei vizate, iar ulterior stergerii contului persoanei vizate, S.C. Santo Raphael S.R.L va transforma
datele cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existenta a
societatii. S.C. Santo Raphael S.R.L. garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care
completeaza formularul de inscriere.
Tertii care au acces la datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra sunt: companiile
de livrare, procesatorii de plati, serviciile de e-mail marketing.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art 12);
dreptul de acces la date (art 13); dreptul de interventie asupra datelor (art 14); dreptul la opozitie (art 15);
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justitiei (art 18). Totodata,
aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la punctul de
lucru S.C. Santo Raphael S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. Dimitrie Pompeiu, nr. 3-5, Bucuresti. Datele dvs.
nu vor fi transferate in strainatate. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa
ne informati cat mai curand posibil.

INFORMATII GENERALE COLECTATE DE STEAUADIVINA.RO
Steauadivina.ro va colecta informatii sau date care permit identificarea persoanelor fizice si juridice
(nume, adresa, numar de telefon, adresa de posta electronica, date de identificare fiscale). Acestea sunt
necesare pentru a avea posibilitatea de a incasa de catre procesatorii de plati valoarea comenziilor si de a va
livra produsele comandate. Tertii care au acces la aceste date sunt: companiile de livrare, procesatorii de
plati, serviciile de e-mail marketing. Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie scoase din baza de
date, ne puteti indica oricand acest lucru prin email la suport@steauadivina.ro sau la numarul de telefon:
0728.600.300
POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI

1. Politica de utilizare cookie-uri

Aceasta politica se refera la cookie-urile si pagina web operate de S.C. Santo Raphael S.R.L.
2. Ce sunt cookie-urile?
Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat in
computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer,
Chrome, Firefox) si este complet pasiv (NU contine programe software, virusi sau spyware si nu poate
accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului sau alte informatii confidentiale).
3. La ce sunt folosite cookie-urile?
Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un
mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de
navigare si sustin eforturile steaua-divina.ro pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex. preferintele
in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta.
Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele si preferintele, pentru
a monitoriza parcursuri pe site si pentru a personaliza paginile in functie de vizitator. In structura fiecarui
browser Internet exista optiunea de a sterge "cookies" de pe hard-drive, de a bloca primirea de "cookies" sau
de a primi un mesaj in momentul in care un "cookie" este stocat in calculatorul dumneavoastra. In momentul
in care dumneavoastra va dati acceptul pentru stocarea cookie-urilor, steaua-divina.ro va folosi aceste
cookie-uri pentru a va asigura o navigare mai placuta pe site-ul nostru, pentru a va memora cosul de
cumparaturi, parolele si IP-ul ca date de trafic.
4. Ce cookie-uri se folosesc?
Se folosesc doua tipuri de cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce
raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web).
Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse
manual de utilizator.
Cookie-urile folosite de steauadivina.ro sunt: Google Analytics, Facebook Login, Google Adwords.
Tertii care au acces la datele de trafic furnizate prin cookies pe site-ul steauadivina.ro sunt companiile de
livrare: Urgent-Cargus, serviciile de email marketing: MailChimp, procesatorii de plati online (Eu
platesc.ro).
5. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?
O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:
•
•
•
•
•
•

Cookie-uri de performanta a site-ului
Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
Cookie-uri pentru geotargetting
Cookie-uri de inregistrare
Cookie-uri pentru publicitate
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

6. Contin cookie-urile date personale?
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe
cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor
pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intrun mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

7. Stergerea Cookie-urilor
In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor pe terminal in
mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a cookie-urilor sa fie
blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand cookie-uri sunt trimise catre
terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a cookie-urilor pot fi
gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite
functionalitati ale paginii web.
8. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei
experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau
dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online ci doar ca
aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de
navigare.
Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin
intermediul unui cont):
•
•
•
•
•
•

Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului categorii de produse si servicii.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor, retinerea parolelor.
Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii
de safe search).
Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor, limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un
anumit utilizator pe un site.
Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
Masurarea, optimizarea si caracteristicile de statistici cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de
trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website
(ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a
utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
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