POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Această politică nu este o traducere oficială și vă este furnizată ca un mijloc de înțelegere a unui document
original, scris în altă limbă. Prin urmare, acesta nu va fi interpretat ca fiind în deplină conformitate cu
versiunea în limba engleză, iar versiunea în limba engleză va prevala în caz de discrepanță între versiunea
engleză și această traducere. Diversey nu își va asuma nicio responsabilitate pentru erori, omisiuni sau
ambiguități rezultate ca urmare a traducerii. Orice persoană sau entitate, care se bazează strict pe conținutul
tradus, face acest lucru pe propriul risc. Dacă aveți orice îndoială, consultați versiunea oficială în limba
engleză. Dacă doriți să ne atrageți atenția asupra unei erori de traducere sau inexactități, vă rugăm să ne
trimiteți un e-mail la Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708
privacy@diversey.com

Diversey („Compania”) respectă preocupările dumneavoastră cu privire la confidențialitate. Această politică
de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) se aplică informațiilor cu caracter personal (astfel cum
sunt definite mai jos) pe care le colectăm pe diversey.com și pe alte site-uri web ale Companiei care conțin
legături la această politică de confidențialitate (numite, împreună, „site-ul/site-urile”). Această Politică de
confidențialitate este integrată în anumiți Termeni de utilizare a site-ului web („Termenii”) dintre Companie
și dumneavoastră („dumneavoastră”, „dvs.”) și se supune acestora. Termenii cu majuscule utilizați, însă nu
definiți în această Politică de confidențialitate, au semnificațiile ce le sunt atribuite conform Termenilor.
Această Politică de confidențialitate descrie tipurile de informații pe care le colectăm pe site/site-uri, modul
în care putem folosi aceste informații, cu cine le putem partaja și ce anume facem pentru a le proteja. De
asemenea, vă vom spune cum ne puteți contacta pentru a ne cere să vă actualizăm preferințele cu privire la
modul în care comunicăm cu dumneavoastră sau pentru a vă răspunde la orice întrebări pe care le puteți avea
cu privire la practicile noastre de confidențialitate.
Vă rugăm să rețineți că această Politică de confidențialitate nu abordează utilizarea și divulgarea
informațiilor dumneavoastră de către partenerii noștri de afaceri, care pot oferi servicii prin intermediul siteului/site-urilor nostru/noastre sau care pot crea legături către acestea. Aceste entități au propriile lor politici
care descriu practicile lor.

Informațiile pe care le colectăm
Când vizitați site-ul/site-urile, puteți furniza (și putem colecta) informații precum numele, adresa de e-mail,
adresa poștală , numărul de telefon de acasă/mobil, informații despre contul de plăți (cum ar fi datele
cardului de credit), informații demografice sau alte informații personale (denumite în continuare „Informații
cu caracter personal”) atunci când utilizați site-ul/site-urile, de exemplu atunci când vă înregistrați pentru un
cont și atunci când creați depuneri de conținut sau când interacționați cu alți utilizatori ai site-ului/site-urilor,
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de exemplu prin caracteristici precum publicarea de feedback. Mai jos regăsiți o scurtă descriere generală a
tipurilor de informații pe care le colectăm prin intermediul site-ului/site-urilor:
Informații prin intermediul dispozitivelor: suita de dispozitive inteligente ale Companiei, aplicații și soluții
de urmărire digitală (de exemplu, IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult) colectează,
de asemenea, diverse forme de informații fără caracter personal, precum date de utilizare a dispozitivului,
date despre locație și date de afaceri. În măsura în care orice dispozitiv mobil al dumneavoastră utilizează
una dintre aplicațiile noastre, este posibil să colectăm date de localizare cu privire la acest(e) dispozitiv(e), cu
condiția ca dumneavoastră să vă fi exprimat acordul cu privire la o astfel de prelucrare. Este posibil ca aceste
date de localizare să poată fi corelate cu alte date pentru a obține informații cu caracter personal.
Informații personale sensibile: cu condiția să fi fost de acord cu procesarea unor astfel de informații, putem
colecta, de asemenea, informații care dezvăluie rasa, originea etnică, orientarea sexuală, opiniile politice,
convingerile religioase sau filozofice, sau date care se referă la sănătatea sau la obiceiurile individului la
locul de muncă. Aceste informații sunt denumite uneori „informații personale sensibile”.
Dacă folosiți o rețea socială externă (de exemplu, contul de Facebook, Google + sau LinkedIn) pentru a vă
conecta la site/site-uri sau pentru a interacționa cu Compania într-un alt mod, este posibil să colectăm numele
dvs. și alte date din rețeaua de socializare și din conturile dvs. aferen. De exemplu, pe paginile noastre de
cariere, puteți alege să utilizați contul dvs. de pe o rețea de socializare pentru a vă autentifica sau pentru a ne
furniza (prin intermediul furnizorului nostru de servicii iCIMS) un CV dinamic care va fi actualizat automat,
de-a lungul timpului, pe măsură ce vă actualizați contul pe rețeaua de socializare. Puteți opri orice partajare
continuă a datelor utilizând setările de cont ale rețelei de socializare.

Fișierele cookie
Când vizitați site-ul nostru/site-urile noastre, noi și anumite terțe părți putem colecta o serie de informații
prin mijloace automatizate, folosind tehnologii precum fișierele cookie, logurile serverelor web și
semnalizatoare web. Modulele cookie sunt fișiere mici pe care site-urile web și serverele de e-mail le
plasează și le accesează pe computerul dvs. sau pe alt dispozitiv conectat la internet pentru a identifica în
mod unic browserul sau dispozitivul sau pentru a stoca informații sau setări pe dispozitiv. Browserul vă
poate informa cum puteți fi notificat atunci când primiți anumite tipuri de cookie-uri și cum puteți
restricționa, dezactiva sau șterge anumite cookie-uri. Vă rugăm să rețineți, totuși, că, fără anumite cookie-uri,
este posibil să nu puteți utiliza toate caracteristicile site-ului nostru/site-urilor noastre. De exemplu, este
posibil să utilizăm anumite fișiere cookie esențiale care sunt setate atunci când introduceți unele dintre siteurile noastre pentru a vă ajuta la navigare în timpul vizitei sau când completați anumite formulare. Blocarea
acestor cookie-uri sau ștergerea lor mai devreme decât data normală de expirare poate cauza probleme.
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Informații colectate automat
Serverele noastre web pot înregistra informații precum dispozitivul și tipul sistemului de operare, tipul de
browser, domeniul, ID-ul dispozitivului, adresa Internet Protocol (IP) și alte setări de sistem, precum și limba
utilizată de sistem și țara și fusul orar în care se află dispozitivul. Logurile serverului Web pot înregistra, de
asemenea, informații precum adresa paginii web care v-a trimis la site-urile noastre și adresa IP a
dispozitivului pe care îl utilizați pentru a vă conecta la internet.
Pentru a controla ce servere web plasează și accesează cookie-uri și colectează informații prin mijloace
automatizate, este posibil să plasăm etichete pe paginile noastre web, numite „semnalizatoare web”, care sunt
mici fișiere care ne permit să înțelegem acțiunile vizitatorilor site-ului nostru/site-urilor noastre. Putem folosi
o tehnologie similară în e-mailurile pe care le trimitem, care poate permite plasarea sau accesarea fișierelor
cookie și, de asemenea, ne permite să știm dacă ați primit e-mailul, dacă e-mailul a fost deschis și dacă ați
făcut clic pe orice link-uri din e-mail.
În plus, colectăm informațiile pe care ni le furnizați atunci când efectuați căutări pe site, plasați comenzi sau
reînnoiți servicii (inclusiv în ceea ce privește produsele pe care le utilizați), editați informații în profilul dvs.,
comunicați cu noi prin telefon, e-mail, servicii text sau în alt mod sau participați la bloguri, forumuri de
discuții sau postări în comunitate.

Colectarea datelor de la terți
Utilizăm servicii de analiză web de la terți pe site-urile noastre, cum ar fi cele ale Google Analytics. Acești
furnizori de servicii utilizează module cookie și semnalizatoare web sau alte tehnologii pentru a ne ajuta să
analizăm modul în care utilizatorii utilizează site-ul/site-urile. Informațiile colectate de această tehnologie
(inclusiv, dacă este cazul, adresa dumneavoastră IP) vor fi divulgate sau colectate direct de către acești
furnizori de servicii, care utilizează informațiile pentru a facilita evaluarea utilizării site-ului/site-urilor de
către dumneavoastră.
Terții pot colecta informații personale despre activitățile dumneavoastră online de-a lungul timpului și pe
diferite site-uri atunci când utilizați site-ul nostru/site-urile noastre. De exemplu, furnizorii terți de anumite
conținuturi și instrumente încorporate pe site-ul nostru/site-urile noastre (cum ar fi un feed de Twitter sau de
Facebook încorporate sau un sistem de comentare pe blog încorporat din DISQUS sau orice rețea socială pe
care o puteți utiliza pentru a vă conecta la site-ul nostru/site-urile noastre sau pentru a trimite informații către
site-ul nostru/site-urile noastre) pot colecta Informații personale direct de la dvs., în legătură cu interacțiunea
cu astfel de conținut și instrumente.
Pot fi colectate date despre activitățile dumneavoastră pe site-ul nostru/site-urile noastre pentru a fi utilizate
în furnizarea de publicitate adaptată intereselor dumneavoastră individuale pe alte site-uri web și
serviciionline. Puteți alege dacă doriți ca informațiile dvs. să fie colectate în acest scop. Participăm la servicii
publicitare administrate de terți. Serviciile publicitare pot urmări activitățile online de-a lungul timpului prin
colectarea de informații prin mijloace automatizate, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor automatizate
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descrise mai sus, și pot utiliza aceste informații pentru a vă afișa reclame adaptate la interesele
dumneavoastră individuale și/sau pe baza vizitelor anterioare pe site-ul nostru/site-urile noastre. Noi și
furnizorii terți putem utiliza cookie-uri proprii și cookie-uri terțe, singure sau împreună, precum și alte
mijloace automatizate și datele colectate prin intermediul unor astfel de mijloace și din alte surse (i) pentru a
informa, optimiza și difuza anunțuri (implicând anunțuri bazate pe vizitele anterioare pe site-ul nostru/siteurile noastre) și (ii) pentru a raporta impresii asupra anunțurilor noastre, alte utilizări ale serviciilor
publicitare și interacțiunile cu aceste impresii asupra anunțurilor și serviciilor publicitare (inclusiv modul în
care acestea sunt legate de vizitele pe site-ul nostru/site-urile noastre).
Nu vom colecta mai multe Informații personale decât este necesar în mod rezonabil sau relevant pentru a vă
permite să vă bucurați pe deplin de utilizarea site-ului nostru/site-urilor noastre și a caracteristicilor asociate,
precum și pentru furnizarea de Produse, alte servicii sau asistență.

Cum utilizăm informațiile pe care le colectăm
Putem folosi informațiile pe care le obținem despre dvs., atunci când vizitați site-ul/site-urile în diverse
scopuri, inclusiv pentru:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

A vă verifica identitatea;
A procesa, a evalua și a răspunde solicitărilor, întrebărilor și aplicațiilor dvs.;
A vă crea, a vă administra și a comunica cu dumneavoastră despre conturile dvs.;
A vă contacta cu comunicații de marketing direct, dacă v-ați dat consimțământul;
A procesa date pentru a putea furniza Produsele și serviciile pe care le-ați achiziționat sau licențiat de
la Companie;
A vă contacta, dacă este necesar pentru a aplica Termenii;
A vă oferi acces la profilul de utilizator și istoricul site-ului;
A agrega și elimina aspecte ale acestor date care pot conduce la identificarea persoanei, pentru a
efectua servicii de analiză a datelor, cu condiția să vă fi dat consimțământul sau procesarea să fie
permisă de lege. Aceasta va include crearea de date pseudonimizate și anonimizate;
A ne desfășura activitatea, a o evalua și a o îmbunătăți (inclusiv prin dezvoltarea de noi produse și
servicii; gestionarea comunicațiilor noastre; efectuarea de cercetări de piață și de analiză a datelor;
determinarea și gestionarea eficacității publicității și a marketingului nostru; analiza și personalizarea
produselor, serviciilor, site-urilor și comunicațiilor; administrarea site-ului nostru/site-urilor noastre;
și efectuarea de activități contabile, de audit, de facturare, de reconciliere și de colectare, dacă v-ați
dat consimțământul sau procesarea este permisă de lege.);
A vă procesa cererea de angajare și a vă contacta cu privire la posibila angajare, pe baza informațiilor
pe care le trimiteți prin intermediul site-ului/site-urilor;
A preveni frauda, tranzacțiile neautorizate, pretențiile și alte datorii, a asigura protecția împotriva
acestora și a gestiona expunerea la riscuri și calitat;
A respecta și a aplica cerințele legale aplicabile, standardele din domeniu și politicile și termenii
noștri, cum ar fi Termenii noștri;

•
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•
•
•

Pentru a monitoriza valorile agregate de utilizare a site-ului, cum ar fi numărul total de vizitatori și
pagini vizualizate; și
A furniza servicii de personalizare și urmărire;
A respecta și a îndeplini obligațiile care decurg din orice acord comercial pe care îl avem cu dvs. sau
cu entitatea la care sunteți angajat sau contractant.

Păstrăm Informațiile personale numai atât timp cât este necesar sau relevant pentru a îndeplini scopurile
menționate mai sus sau pentru a respecta legislația aplicabilă, a soluționa litigiile, a rezolva probleme sau a
asista la investigații. După ce nu mai este nevoie ca noi să păstrăm Informațiile cu caracter personal, le
eliminăm în conformitate cu politicile noastre de păstrare și eliminare a datelor.

Transferuri de date/transferuri către furnizori terți
Compania se poate implica în transferuri de Informații cu caracter personal colectate de la dumneavoastră
către furnizori terți de servicii pe care Compania îi utilizează pentru a sprijini furnizarea Produselor și a altor
conținuturi și servicii. După cum permite legea aplicabilă, compania poate dezvălui informații colectate
automat și alte informații agregate care nu pot fi identificate personal unor terți interesați, pentru a ajuta
aceste părți să înțeleagă utilizarea, vizualizarea și modelele demografice pentru anumite programe,
conținuturi, servicii, reclame, promoții și/sau funcționalități disponibile prin intermediul Companiei. În
general, aceste dezvăluiri sunt făcute în termeni comparabili cu această Politică de confidențialitate, și
destinatarii trebuie să utilizeze informațiile în scopul pentru care au fost furnizate.
După cum permite legea aplicabilă, putem împărtăși, de asemenea, o serie de Informații personale între
societățile noastre afiliate și partenerii de marketing în comun în scopurile descrise în această Politică de
confidențialitate. Este posibil să furnizăm Informații personale distribuitorilor noștri autorizați ca să vă poată
contacta pentru a vă urmări solicitările sau pentru a vă informa cu privire la activitățile noi.
Compania poate utiliza servicii terțe de procesare a plăților, iar Informațiile dumneavoastră personale pot fi
divulgate acestor furnizori în legătură cu procesarea plății taxelor și a altor tranzacții pe care le inițiați pe
site(uri).
Compania va transfera aceste informații doar unor terți care se angajează prin contract să protejeze astfel de
date într-un mod care nu este mai puțin restrictiv decât standardele proprii ale ompaniei pentru protecția
propriilor informații personale.

Transferuri în afara punctului geografic de colectare
Putem transfera Informațiile personale pe care le colectăm despre dumneavoastră în locații din Statele Unite
sau din alte țări care diferă de cea în care au fost colectate inițial informațiile. Este posibil ca aceste țări să nu
aibă aceleași legi privind protecția datelor ca și țara în care ați furnizat inițial informațiile. Când transferăm
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informațiile dumneavoastră la nivel internațional, vom proteja aceste informații așa cum este descris în
această Politică de confidențialitate și în conformitate cu legislația aplicabilă.

Transferuri cerute de lege
Sub rezerva legislației aplicabile, putem dezvălui informații despre dvs. (i) dacă avem obligația de a face
acest lucru în baza legii, a unei reglementări sau a unui proces juridic, de exemplu a unei citații; (ii) ca
răspuns la solicitările entităților guvernamentale, cum ar fi autoritățile de aplicare a legii; (iii) atunci când
considerăm că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică, financiară sau alte
prejudicii, vătămări sau pierderi; sau (iv) în legătură cu o investigație privind activitatea ilegală suspectată
sau efectivă.

Alegerile dumneavoastră
Dacă doriți să actualizați sau să vă modificați preferințele privind informațiile sau abonamentele, puteți să ne
contactați conform descrierii din secțiunea „Contactați-ne” de mai jos. Pe anumite site-uri, este posibil să
puteți face aceste alegeri conectându-vă direct la contul dvs. De asemenea, vă puteți dezabona de la oricare
dintre e-mailurile noastre promoționale dând clic pe linkul „dezabonare" din orice e-mail promoțional pe
care îl primiți de la noi. Modificările aduse profilului dumneavoastră vor fi eficiente odată salvate în
sistemele noastre, în conformitate cu procedurile noastre standard de implementare a întrebărilor
utilizatorilor cu privire la Informațiile dumneavoastră personale.
În funcție de legea privind protecția datelor din țara dumneavoastră, este posibil să aveți dreptul legal de a
obține acces la Informațiile personale pe care le păstrăm despre dvs. În plus, dacă sunteți de părere că
Informațiile cu caracter personal sunt inexacte, este posibil să aveți dreptul legal de a solicita corectarea sau
modificarea informațiilor. Pentru a face aceste solicitări sau pentru a obiecta la procesarea de către noi a
Informațiilor dumneavoastră personale sau pentru a vă retrage consimțământul pentru o astfel de prelucrare
(drepturi prevăzute de legislația anumitor țări), ne puteți contacta conform descrierii din secțiunea Contactaține de mai jos.

Consimțământul explicit pentru colectarea de informații (pentru informații personale sensibile)
După s-a menționat mai sus, putem colecta Informații personale sensibile dacă vă oferiți consimțământul.
Dacă doriți să consimțiți la colectarea și utilizarea Informațiilor personale sensibile de către noi pentru a vă
furniza servicii, care pot include transferul acestor Informații personale sensibile către terți, atunci puteți
consimți la astfel de utilizări bifând caseta „consimțământ explicit” în preferințele de utiliza. Dacă niciuna
dintre opțiunile disponibile nu îndeplinește cerințele dumneavoastră sau dacă aveți alte întrebări, vă rugăm să
ne contactați direct.
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Refuzul consimțământului (pentru transferuri către terți)
Dezvăluim Informațiile personale partenerilor noștri terți, după cum este descris în secțiunea Transferul
datelor. Dacă doriți să limitați sau să restricționați divulgarea Informațiilor dumneavoastră cu caracter
personal către terți, puteți refuza divulgarea acestor informații către terți prin modificarea preferințelor în
profil sau prin trimiterea unei notificări prin e-mail sau prin intermediul acestui formular de solicitare de
renunțare. Dacă ați acordat anterior un consimțământ explicit pentru anumite practici de colectare și utilizare
în ceea ce privește informațiile personale, puteți emite un refuz ulterior prin schimbarea preferințelor în
profilul dumneavoastră sau trimițând-ne o notificare prin e-mail. Informațiile noastre de contact se regăsesc
mai jos.

Cum protejăm informațiile personale
Securitatea Informațiilor dumneavoastră personale este importantă pentru noi, dar, în ciuda eforturilor
noastre, nu putem promite că programul nostru de securitate va elimina întotdeauna toate riscurile de
securitate posibile, iar răspunderea noastră este limitată așa cum este prevăzut în ermeni.
Compania folosește eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a proteja securitatea tuturor
datelor, inclusiv a oricăror Informație personale colectate de companie de la dvs., prin intermediul siteului/site-urilor. Compania menține anumite garanții administrative, tehnice și fizice, în efortul său de a
proteja securitatea informațiilor personale pe care le colectăm pe site/site-uri. Informațiile personale și alte
date sunt stocate în medii găzduite și securizate care utilizează standarde acceptate la nivel de secto pentru
securitatea datelor. Compania utilizează eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a colabora
cu furnizori terți de servicii care îndeplinesc standardele de industrie acceptate pentru a sprijini colectarea,
stocarea, găzduirea, procesarea și păstrarea datelor, inclusiv a Informațiilor cu caracter personal.
Fără a aduce atingere celor de mai sus, Compania nu poate, cu toate acestea, să asigure sau să garanteze că
informațiile colectate de către Companie nu vor fi accesate, divulgate, modificate sau distruse de defecțiuni
ale sistemului sau de eludarea mecanismelor noastre de protecț.
De asemenea, este important să respectați controalele de acces (de exemplu, administrarea numelui de
utilizator/parolei) și alte prevederi aplicabile ale termenilor pentru a vă proteja împotriva accesului
neautorizat la contul dumneavoastră și la dispozitivele pe care le utilizați pentru accesarea site-ului/siteurilor.

Linkuri către alte site-uri ale terților; Activitatea terțilo
Site-urile noastre pot oferi linkuri către alte site-uri web pentru confortul și informarea dvs. Aceste site-uri
pot fi operate de companii care nu sunt afiliate la noi. Site-urile web conectate pot avea propriile politici de
confidențialitate, pe care vă sugerăm să le parcurgeți dacă vizitați orice site web legat. Noi nu suntem
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responsabili pentru conținutul oricăror site-uri web care nu ne sunt afiliate, pentru orice utilizare a acestor
site-uri web sau pentru practicile de confidențialitate ale acelor site-uri web.

Plângeri
Dacă aveți plângeri cu privire la utilizarea Informațiilor personale de către noi, ne puteți contacta la adresa de
mai jos.

Soluționarea litigiilor
Litigiile vor fi gestionate în conformitate cu Termenii.

Datele privind resursele umane
Compania poate colecta Informații cu caracter personal referitoare la cererile de angajare la Companie prin
intermediul paginii noastre de cariere, cum ar fi CV-ul dvs. și alte informații relevante pentru anumite locuri
de muncă promovate pe site-ul nostru/site-urile noastr. Aceste Informații cu caracter personal vor fi supuse
Termenilor de mai jos. Va trebui să vă acordați în mod explicit consimțământul pentru depunerea oricăror
astfel de Informații personale transmise prin pagina noastră de cariere.

Fuziuni, achiziții și reorganizări
În cazul în care Compania sau activele sale ori o parte din acestea sunt achiziționate de către, reorganizate
sau fuzionate cu o entitate terță, ne rezervăm dreptul, în oricare dintre aceste circumstanțe, de a transfera sau
atribui informațiile pe care le-am colectat de la utilizatori în legătură cu această fuziune, achiziție, vânzare
sau altă schimbare a controlului. Într-un astfel de eveniment, vom solicita oricărui astfel de cumpărător sau
terț să accepte să vă trateze site-ul/site-urile într-un mod care nu este mai puțin restrictiv decât cel stabilit în
această Politică de confidențialitate sau în Termeni.

Ordinea importanței
Această Politică de confidențialitate este supusă Termenilor de utilizare, inclusiv tuturor declinărilor și
limitărilor răspunderii stabilite în aceștia, dar nu numai. În eventualitatea unui conflict între această Politică
de confidențialitate și Termeni, Termenii vor prevala.
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Actualizări ale Politicii noastre de confidențialitate
Compania poate, la alegerea sa, să actualizeze periodic această Politică de confidențialitate fără notificare
prealabilă pentru a reflecta schimbările din practicile noastre privind Informațiile personale sau la nivelul
legilo aplicabile. Vom publica versiunea actualizată pe site-ul nostru/site-urile noastre și vom indica în partea
de sus când a fost actualizată ultima dată.
Vă rugăm să revizuiți periodic această pagină pentru a rămâne conștienți de orice modificare a acestei
Politici de confidențialitate. În cazul în care modificările vă schimbă în mod semnificativ drepturile sau
obligațiile ce vă revin în temeiul prezentului document, vom depune eforturi rezonabile din punct de vedere
comercial pentru a vă notifica cu privire la schimbare. De exemplu, este posibil să vă trimitem un e-mail,
dacă avem adresa dvs. sau să generăm o notificare pop-up sau similară atunci când accesați site-ul/site-urile
pentru prima dată după efectuarea unor astfel de modificări semnificativ. Politica noastră de confidențialitate
modificată va intra în vigoare în mod automat la data publicării unei actualizări, cu excepția faptului că (a)
nu vom utiliza, fără consimțământul dumneavoastră, Informațiile personale colectate anterior într-un mod
incompatibil cu Politica de confidențialitate în vigoare atunci când am primit aceste informații și (b) dacă nu
sunteți de acord cu modificările Politicii de confidențialitate, vă puteți închide contul și puteți sista utilizarea
site-ului/site-urilor Continuarea utilizării site-urilor după intrarea în vigoare a Politicii de confidențialitate
revizuite sau actualizate indică faptul că ați citit, înțeles și acceptat versiunea curentă a Politicii de
confidențialitate.

Rezidenții UE
Dacă locuiți în UE și utilizați site-ul nostru pentru a cumpăra produse sau servicii care sunt oferite
rezidenților din UE sau dacă vom colecta, urmări și/sau procesa sau transfera Informații personale de la dvs.,
sau date cu caracter personal pe care le trimiteți la noi prin intermediul site-ului/site-urilor, datele
dumneavoastră vor fi gestionate în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate, cu termenii
aplicabili și în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)
(Regulamentul (UE) 2016/679).

Transferuri în afara UE
Dacă sunteți rezident al UE și Informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate prin
intermediul site-ului nostru (e), putem transfera astfel de date către terți pentru prelucrarea datelor și pentru
controlul acestora, astfel cum este descris în această Politică de confidențialitate. Acordurile noastre
comerciale cu procesatori sau controlori de date teri vor respecta clauzele contractuale standard ale UE
privind protecția datelor, astfel cum au fost aprobate de Comisia Europeană (cu ultimele modificăr).
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Consimțământul explicit
Toți vizitatorii, cu excepția clienților existenți ai Companiei sau ai oricăreia dintre societățile din grupul
acesteia și a celor care au mai întrebat înainte despre serviciile și produsele companiilor, au dreptul de a-și
acorda consimțământul explicit pentru colectarea, urmărirea și utilizarea datelor cu caracter personal. Nu
vom colecta date cu caracter personal de la dumneavoastră dacă nu acceptați în mod explicit practicile
noastre de date, astfel cum este descris în această declarație de confidențialitate. Formularul nostru de
consimțământ explicit se regăsește aici: Diversey colectează, urmărește și poate transmite date cu caracter
personal pe care le puteți furniza prin intermediul acestui site sau pe care Diversey le poate obține prin
operarea de instrumente automatizate, cookie-uri și alte capacități de exploatare a datelor. Diversey utilizează
astfel de date cu caracter personal pentru a furniza și livra servicii legate de produsele și serviciile pe care le
utilizați prin intermediul site-urilor noastre web, pentru a efectua operațiuni de analiză a datelor și pentru a
stoca sau procesa datele dumneavoastră în conformitate cu legislația aplicabilă și cu alte funcții evidențiate în
Declarația de confidențialitate. Dacă sunteți de acord să acceptați aceste utilizări ale datelor dumneavoastră
cu caracter personal, vă rugăm să bifați următoarea casetă pentru consimțământul explicit: Da. ________

Refuzul consimțământului/corecții
Toți vizitatorii au dreptul de a renunța sau de a-și retrage consimțământul pentru colectarea sau utilizarea
datelor dumneavoastră. Dacă vă retrageți consimțământul, vă informăm că aceasta poate îngreuna sau limita
capacitatea noastră de a vă oferi anumite servicii și de a efectua anumite funcții. Cu toate acestea, puteți
continua să utilizați site-ul/site-urile în conformitate cu Termenii și cu Politica de confidențialitate.
De asemenea, puteți solicita să vizualizați și să vă modificați preferințele de date, setările de securitate și
preferințele de consimțământ din tabloul de bord al contului, cu condiția să configurați un profil de utilizator
pe site-ul nostru sau trimițând prin e-mail informațiile de contact de mai jos. În plus, în calitate de rezident al
UE, puteți, de asemenea, să renunțați sau să vă retrageți consimțământul, să solicitați corectarea erorilor în
datele colectate sau transmise, să solicitați ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră personale,
informându-ne prin intermediul linkului către informațiile noastre de contact de mai jos. Dacă vă retrageți
consimțământul, compania va șterge sau elimina datele cu caracter personal relevante colectate.

Contactați-ne
Dacă aveți întrebări sau comentarii despre această Politică de confidențialitate sau dacă doriți să actualizați
informațiile pe care le avem despre dumneavoastră sau preferințele dvs., vă rugăm să ne contactați conform
indicațiilor de mai jos:
Diversey Ltd. Pyramid Close Weston Favell Northampton NN3 8PD
privacy@diversey.com
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