Informatii privind siguranta datelor clientilor si politica de confidentialitate

Informatiile clientilor colectate de EGOTECH LIMITED S.R.L. prin site-ul https://egohome.ro sunt strict
alcatuite din datele pe care clientii le completeaza pe site si sunt folosite doar in scopuri rezonabile, in
vederea realizarii comenzilor si livrarilor bunurilor.
Daca doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile sau evenimentele oferite sau organizate de
catre EGOTECH LIMITED S.R.L., acordul dumneavoastra este necesar.
EGOTECH LIMITED S.R.L. foloseste serviciile diferitilor terti pentru suportul tehnic in vederea vanzarii
produselor.
Facturile clientilor care contin informatiile acestora sunt generate si pastrate in aplicatia Smart Bill.
Acestia folosesc Amazon Web Services pentru pastrarea in cloud a acestor informatii. Smart Bill este
ready GDPR, iar datele clientilor pot fi accesate doar de EGOTECH LIMITED S.R.L. si doar in scopuri clare
si etice.
Atat site-ul cat si informatia clientilor de pe acesta se regaseste pe platforma de hosting a celor de la
Hostico (Awesome Projects SRL).
Echipamentele din Data Center sunt de ultimă generaţie şi asigură securitatea şi fiabilitatea datelor şi
aplicaţiilor clienţilor. Măsurile de securitate fizică (acces pe bază de cartelă magnetică, clădire păzită
permanent, alimentare independentă şi redundantă cu energie electrică, protecţie la incendii, inundaţii
etc.) şi controlul permanent al condiţiilor de mediu sunt proiectate pentru a elimina orice risc la care pot
fi supuse echipamentele.
DataCenterele GTS sunt conectate la inelul naţional propriu de fibră optică şi prin acesta la reţeaua GTS
Central Europe şi la nodurile principale europene, Frankfurt, Viena şi Londra.
Locatia fizica a serverelor unde EGOTECH LIMITED S.R.L. pastreaza informatiile clientilor este Calea
Rahovei 266-268, în Electromagnetica Business Park, Bucureşti – ROMÂNIA.
Politica de condifentialitate Hostico se poate citi la https://hostico.ro/politica-confidentialitate/.
In vederea efectuarii livrarii, EGOTECH LIMITED S.R.L. distribuie informatiile impartasite de client catre
Fan Courier Express S.R.L. Aceste date sunt folosite strict in scopul de a putea face livrarea posibila si nu
sunt utilizate cu alte scopuri. Mai multe detalii despre politica de confidentialitate Fan Courier Express se
poate citi aici https://www.fancourier.ro/politica-de-confidentialitate/.
Prin acceptarea "Termeni si conditii" va exprimati acordul de a primi confirmare pentru receptionare
comanda precum si alte informatii privind statusul comenzii.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor

electronice, EGOTECH LIMITED S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai
pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru
al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este de confirmare a comenzilor.
Sunteti obligat sa furnizati datele, acestea fiind necesare procesarii comenzilor. Refuzul dumneavoastra
determina imposibilitatea receptionarii comenzilor. Informatiile inregistrate sunt destinate exclusiv
utilizarii de catre operator.

