Politica de confidențialitate
ViasatSystems, În conformitate cu Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, va informămeaza
că prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate se vor folosi doar in scopul de a îndeplini
obligațiile contractuale și pentru a satisface cererile specifice și respecta cerințele de reglementare,
prin utilizarea procedurilor computerizate, în modul și în măsura necesară pentru scopurile de mai sus.

Cu scopul de „executare a termenilor contractuali” mentionati mai sus, informațiile personale pot fi
divulgate persoanelor fizice și juridice (firme de consultanță administrativă și fiscală, curieri și
expeditori, centre de prelucrare a datelor, etc ..), în cazurile în care comunicarea este necesară în
scopul desfasurarii contractului și a instituțiilor bancare pentru gestionarea încasărilor și plăților.
Datele cu caracter personal pot fi cunoscute de către angajați și colaboratori ai operatorului.

Furnizarea de date este necesară pentru gestionarea contractului și absența lor va face imposibilă
îndeplinirea în mod corespunzător și în timp util a obligațiilor noastre si gestionarea contractului de
furnizare a serviciilor, precum și obligațiile legale care decurg din acesta.

ViasatSystems se angajeaza sa utilizeze datele dumneavoastra personale in conformitate cu obiectivele
prevazute si se angajeaza sa pastreze confidentialitatea informatiilor personale colectate, in conditiile
prevazute in legislatia aplicabila. Aceasta declaratie de confidentialitate nu se extinde asupra paginilor
de web ale tertilor cu link-uri catre site-ul ViasatSystems

De asemenea, vom colecta si folosi date nepersonalizate in scopul realizarii de statistici si pentru a ne
ajuta in imbunatatirea calitatii serviciilor oferite catre dumneavoastra, pentru a intelege mai bine
profilul clientilor nostri.

Prin acceptarea acestor termeni si conditii va dati acordul in mod expres ca anumite date personale
ale dumneavoastra sa fie stocate si prelucrate de catre ViasatSystems si declarati expres ca ati luat la
cunostinta de prevederile Legii 677/2001 si de drepturile prevazute de aceasta lege, pe care le puteti
exercita conform prevederilor legale, in special de urmatoarele drepturi:
dreptul de opozitie;
dreptul de accces;
dreptul de interventie asupra datelor.
Pentru a va informa asupra drepturilor dumneavoastra, va rugam sa vizitati site-ul Autoritatii Nationale
de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

