Declaratie de confidentialitate
Accesul la prezentul site precum si folosirea lui sunt permise numai in concordanta cu termenii
si conditiile site-ului si cu legea 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Acest site este conceput in limba
romana, pentru persoanele cu resedinta in Romania. La accesarea site-ului sunteti de acord ca
la toate aspectele aparute din sau legate de utilizarea si continutul acestui site sa se aplice
legislatia din Romania.
Acest site a fost dezvoltat pentru societatea L'Oréal (reprezentata in Romania prin SC L'Oreal
Romania SRL, C Floreasca 169A, corp A, et.6, CIF: RO9638038, J40/ 6064/1997). Acest site este
detinut si operat de L’Oreal Romania SRL sau afiliatii sai (“L’Oreal”). L’Oreal respecta intimitatea
fiecarui individ care ne viziteaza site-ul. Prezenta declaratie descrie informatiile pe care vi le
putem solicita si modalitatile in care putem folosi aceste informatii. De asemenea, va prezinta
modul in care puteti verifica daca informatiile despre dumneavoastra pe care le detinem sunt
corecte si despre modul in care ne puteti comunica dorinta dumneavoastra de a sterge aceste
informatii din fisierele noastre.

1 – Informatii despre dumneavoastra cand vizitati anumite zone ale site-ului nostru, va vom
solicita sa ne furnizati informatii despre dumneavoastra. Dorim sa va cunoastem numele,
adresa, numarul de telefon si adresa de e-mail. Nu vom colecta nici o informatie despre
dumneavoastra fara acordul dumneavoastra. In cazurile in care va solicitam informatii despre
dumneavoastra in legatura cu anumite promotii (de exemplu, in cazul in care va oferim sansa
de a castiga premii sau mostre gratuite ale produselor), nefurnizarea acestor informatii ar putea
face imposibila participarea dumneavoastra la aceste promotii. Compania L'Oreal Romania este
inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,
avand numarul de notificare 331. Conform prevederilor legislatiei din Romania, utilizatorul este
informat ca dispune de dreptul de informare, dreptul de a accesa si/sau rectifica datele cu
caracter personal ce ii sunt procesate, dreptul de a se opune in orice moment la prelucrarea
datelor cu caracter personal, in baza unor motive justificate si temeinice, conform prevederilor
legale relevante, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru a-si exercita acest drept, Utilizatorul trebuie sa trimita o scrisoare la urmatoarea adresa:
L’Oreal Romania - Calea Floreasca 169A, corp A, et. 6, sect. 1, Bucuresti.
2 – Cum folosim noi aceste informatii Este posibil ca, din cand in cand, sa folosim informatiile pe
care ni le furnizati in scop de marketing (de exemplu, pentru a dezvolta sau promova produse si
servicii complementare) si sa comunicam informatiile pe care ni le-ati furnizat altor companii
atent selectate. Informatiile si reactiile pe care le primim de la vizitatorii site-ului nostru si de la
utilizatorii serviciilor noastre ne permit dezvoltarea continua a produselor si serviciilor noastre,
la care va putem face astfel partasi. Nu vom dezvalui informatii despre dumneavoastra sau

orice terta parte fara permisiunea dumneavoastra, in alte cazuri decat cele stabilite prin lege
sau mentionate in prezenta declaratie de confidentialitate.
3 - Securitate L’Oreal va lua toate masurile de precautie rezonabile pentru a impiedica
pierderea, folosirea incorecta sau modificarea informatiilor pe care ni le furnizati. Persoanele
imputernicite sau contractantii L’Oreal care au acces la informatiile pe care ni le-ati furnizat in
cursul prestarii serviciilor catre L’Oreal sunt obligati sa pastreze confidentialitatea respectivelor
informatii si nu li se permite folosirea acestora in alt scop decat pentru indeplinirea serviciilor
prestate pentru L’Oreal. In cazul in care ne-ati oferit informatii despre dumneavoastra si doriti
copii ale respectivelor informatii, sau in cazul in care doriti sa corectam orice inexactitate in
respectivele informatii, sau in cazul in care doriti ca informatiile sa fie sterse din inregistrarile
noastre, va rugam sa ne trimiteti o cerere scrisa, datata si semnata la adresa L'Oréal Romania
SRL, Calea Floreasca 169A, corp A, et. 6, sect. 1, Bucuresti, in atentia departamentului de relatii
cu clientii. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a furniza, corecta sau sterge
informatiile despre dumneavoastra din fisierele noastre.

