Politica de confidenţialitate
Politica de confidenţialitate on-line, Politica de bază privind secretul profesional şi
confidenţialitatea EURO ECOTECH SRL, consideră informaţiile personale, precum numele,
adresa poştală şi de e-mail sau numărul de telefon al dumneavoastră, a fi private şi confidenţiale.
În consecinţă, informaţiile personale furnizate de dumneavoastră sunt stocate într-o locaţie
sigură, sunt accesibile numai personalului desemnat sau agenţilor autorizaţi şi sunt utilizate cu
scopul exclusiv de a comercializa produsele noastre sau de a ne deservi mai bine clienţii.
ECOTECH nu va divulga nici o informaţie personală altor organizaţii.
Utilizarea informaţiilor
ECOTECH poate folosi informaţiile furnizate de utilizatori pentru, de exemplu, prestarea unui
serviciu, măsurarea interesului consumatorilor pentru diversele noastre produse şi servicii sau
informarea utilizatorilor despre noi produse şi programe.
Confidenţialitate
Deoarece ECOTECH consideră drept confidenţiale informaţiile individuale pe care le deţinem,
politica noastră se referă la nedivulgarea către terţi a nici unei informaţii personale culese online cu excepţia cazului în care comunicarea acestora este impusă de lege sau este legată de o
anchetă sau procedură judiciară sau guvernamentală. ECOTECH nu va vinde, închiria sau
transmite informaţii cu caracter personal altor organizaţii.
Alte site-uri
Site-ul ECOTECH poate conţine link-uri către alte site-uri. Se depun toate eforturile pentru a
include link-uri numai către site-uri care au aceleaşi standarde înalte şi respect pentru
confidenţialitate ca şi ECOTECH. Cu toate acestea, nu suntem răspunzători pentru conţinutul
sau practicile de confidenţialitate aplicate de alte site-uri.
Drepturi de autor
Drept de autor SC Euro Ecotech SRL. Toate drepturile rezervate. Textul, imaginile, grafica,
fişierele de animaţie, fişierele video şi dispunerea acestora pe site-ul ECOTECH fac în totalitate
obiectul drepturilor de autor şi altor mijloace de protecţie a proprietăţii intelectuale. Aceste
elemente nu pot fi copiate, în scopuri comerciale sau de distribuţie, şi nici nu pot fi modificate
sau publicate pe alte site-uri.
Denegare de responsabilitate
Vizitând site-ul ECOTECH, vă exprimaţi consimţământul pentru Politica de confidenţialitate online Euro Ecotech. Ne rezervăm dreptul, după cum credem de cuviinţă, de a schimba, modifica,
adăuga sau elimina porţiuni din această politică în orice moment. Vă rugăm să consultaţi
periodic această pagină în cazul apariţiei unor modificări. Utilizarea continuă de către
dumneavoastră a site-ului nostru după afişarea modificărilor acestor termeni va însemna
acceptarea de către dumneavoastră a respectivelor modificări.

