Termeni si conditii pentru rezervare
Utilizarea serviciilor Easymarket comporta acceptarea din partea utilizatorului a Conditiilor Generale si a Informatiilor cu
privire
la
prelucrarea
datelor
cu
caracter
personal
mentionate
in
cele
ce
urmeaza.
Continutul si utilizarea site-ului Easy Market
Rezervarea si achizitionarea produselor si serviciilor prezente pe site-ul Easy Market sunt reglementate de conditiile contractuale
aplicate de furnizorii acelorasi produse si servicii. Fiecare utilizator este obligat sa cunoasca si sa accepte prezentele conditii generale
inainte
de
a
trece
la
rezervare
si/
sau
achizitionare.
Culegerea, prelucrarea si orice alta operatie cu privire la informatiile acordate in timpul procesului de achizitionare sunt efectuate
conform cu informarea cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal, parte integranta a Conditiilor Generale. Utilizatorul se
obliga sa utilizeze Easy Market, functiile si serviciile sale exclusiv in scopuri licite, cu respectarea Conditiilor Generale si a conditiilor
contractuale care reglementeaza prestarea de servicii.
Legaturi catre alte site-uri Easy Market
Easy Market contine legaturi catre alte pagini web externe, ale partenerilor nostri comerciali sau ale tertilor.
Posibilitatea conexiunii la hiperlinkuri este efectuata cu titlu informativ si pentru navigarea utilizatorilor si nu implica nicio recunoastere
sau
aprobare
din
partea
Easy
Market
cu
privire
la
continutul
paginii
web
externe.
Easy Market nu exercita niciun control asupra continutului, informatiilor, serviciilor si/sau produselor oferite de respectivele pagini web
externe, si nu isi asuma nicio raspundere in legatura cu veridicitatea, acuratetea si actualitatea informatiilor publicate in aceste pagini
web.
Cu exceptia unor indicatii contrare, posibilitatea conexiunii la hiperlinkuri a unei conexiuni hypertext cu alta resursa Internet nu implica
existenta vreunei obligatii de asociere si/sau afiliere comerciala intre Easy Market si administratorii paginii web externe.
Easy Market nu raspunde in niciun caz de obligatii care greveaza asupra furnizorilor produselor singulare si/sau serviciilor, dar este
responsabil exclusiv de acelea care rezulta din calitatea sa de intermediar si in orice caz in limitele prevazute de lege, in baza
dispozitiilor Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal
Datele personale furnizate de utilizatori catre Easymarket sunt stocate intr-o baza de date securizata care se regaseste pe serverele
noastre si utilizata prin respectarea dispozitiilor Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001
(pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date) in functie de
principiile
de
corectitudine,
admisibilitate
si
transparenta.
Datele personale ale utilizatorilor sunt prelucrate in forma autorizata.
1. Titularul prelucrarii este societatea Easy Market S.p.a. .
2. Datele personale vor fi utilizate de noi exclusiv in urmatoarele scopuri:
•
» Furnizarea catre utilizator a serviciile noastre;

•
•
•

»Transmiterea datelor personale ale utilizatorului catre tertii furnizori de servicii in momentul rezervarii sau achizitionarii de
servicii turistice prin agentul de turism afiliat;
» Informarea utilizatorului cu privire la serviciile noastre si produsele care il pot interesa;

» Personalizarea anunturile publicitare directe catre utilizator.
3. Utilizatorul este de acord ca Easy Market sa transmita datele sale personale catre terti, doar in cazurile prevazute de lege sau daca
aceasta este necesara pentru:
•
» a respecta normele legale sau procedurale legale adoptate de Easy Market sau pe pagina Web;

•

» a interveni urgent, daca circumstantele o cer, pentru a proteja securitatea personala a utilizatorilor Easy Market, a
paginii web sau a publicului.
4. In orice moment, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Legea nr. 677/2001, Clientul are dreptul sa:
•
» cunoasca propriile date personale in posesia Easy Market si modalitatile de prelucrare ale respectivelor date;

•
•
•

» sa actualizeze, completeze, modifice sau sa rectifice datele personale;
» sa ceara incetarea oricarei prelucrari de date personale care incalca legea;

» sa impiedice prelucrarea datelor personale din motive justificate sau in orice caz, atunci cand prelucrarea este adresata
culegerii de informatii comerciale, trimiterii de publicitate, vanzarii directe sau studierii pietei contactand titularul prelucrarii la
adresa: info@easymarketcrs.it.
Easymarket se prevaleaza de retele de date protejate si adopta masuri oportune de securitate pentru protejarea impotriva daunelor,
folosirii improprii si alterarii datelor voastre de utilizator aflate in posesie. Accesul la informatiile furnizate este permis exclusiv
personalului autorizat. Angajatii Easy Market , care au acces la baza de date care stocheaza informatiile cu privire la utilizatori sau la
serverele care gazduiesc serviciile noastre, de exemplu, sunt obligate sa respecte normele stricte.
Copyright
Aceasta pagina web este destinata uzului personal al utilizatorilor. Nu poate fi modificata, reprodusa, duplicata, copiata, distribuita,
vanduta, revanduta sau exploatata in orice alt mod in scopuri comerciale. De asemenea, este interzis utilizarea aceastei pagine web in
scopuri ilegale sau interzise.
Aceste conditii vor putea fi modificate de Easy Market in orice moment.

