Politica de confidentialitate
Generalitati
Accesul la site-ul http://ursus-breweries.ro este liber si gratuit numai pentru persoanele majore,
interesate. Utilizarea acestui website este restrictionata persoanelor sub 18 ani, varsta minima legala
pentru cumpararea de bauturi alcoolice in Romania. Promovarea de bauturi alcoolice se poate face
de asemenea numai in relatie cu persoanele majore, motiv pentru care, inainte de a accesa acest
website/anumite sectiuni dedicate din acest site , vi se va cere sa introduceti data dvs. de nastere si sa
va confirmati varsta. Astfel, in sectiunea „Marci” accesul se face prin introducerea datei nasterii si este
restrictionat minorilor in conformitate cu art. 13, alin. (1) litera a) din Legea nr. 148/2000 privind
publicitatea, prevedere care interzice publicitatea bauturilor alcoolice adresata minorilor.
In cazul in care aveti intrebari sau solicitari cu privire la Termeni si Conditii si la Politica noastra de
confidentialitate, la modurile de utilizare a site-ului si la informatiie postate pe site, va rugam sa ne
contactati, pe adresa de email:privacy@ro.sabmiller.com.
Va vom raspunde in cel mai scurt timp posibil, insa nu mai tarziu de 15/30 de zile de la data transmiterii
solicitarii/sesizarii/informatiilor, dupa caz.
Informatii generale despre functionarea site-ului. Cookies.
Pe perioada procesului de accesare, stationare si/sau navigare pe site-ul http://ursus-breweries.ro
exista posibilitatea ca noi sa inregistrm informatii despre furnizorul dumneavoastra de internet.
De fiecare data cand accesati site-ul de pe un lap-top/calculator/smart-phone/telefon mobil sau orice
alt tip de dispozitiv utilizat pentru comunicare in/prin sisteme electronice/de telecomunicatii, avem
posibilitatea de a colecta si stoca inclusiv informatii referitoare la adresa dvs. de IP, la felul de motor
de cautare utilizat si/sau locul/locatia din care se face accesarea site-ului (ex. loclalitate, data, ora), dar
si informatii specifice referitoar la sectiunile sitului pe care le vizualizati, accestati, consultati si /sau pe
care stationati.
De asemenea, putem retine Cookies. Acestea reprezinta fisiere de dimensiuni mici, ce sunt stocate pe
computerul/dispozitivul utilizat de dvs. dumneavoastra pentru accesarea paginii noastre web (a
sitului). Acestea (cookies) contin un numar unic de identificare. Putem folosi cookies pentru a inregistra
numele dvs. de utilizator/IP-ul, in vederea facilitarii conexiunii de fiecare data cand accesati/vizitati
site-ul nostru si pentru imbunatatirea calitatii serviciilor si pentru retinerea altor informatii (exemplu:
retinerea varstei dupa completarea formularului pop-up de intrare in site).
Politica de cookies.
Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a-si configura browserul propriu de internet folosit, inca de la
momentul instalarii acestuia, astfel incat acesta sa respinga din start, fisierele de tip Cookie.
Dezactivarea si/sau refuzul de a primi Cookie-uri poate avea drept consecinta faptul ca anumite
sectiuni ale siteului ar putea deveni inutilizabile ori destul de dificil de accesat sau utilizat. Mai multe
informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul http://www.youronlinechoices.com/ro.
Politica de confidentialitate se aplica tuturor activitatilor si informatiilor care sunt legate/continute de
site-ul nostru.
Ce fel de Cookies utilizeaza site-ul nostru:

Tip
Descriere
Cum se pot opri cookie-urile
utma – Google Analytics durata: 2 ani - rol: Retine informatii Toate browserele moderne

utmb – Google Analytics

utmc – Google Analytics

utmv – Google Analytics

anonime
despre
interactiunea
utilizatorului cu site-ul (exemplu: timpul
si data interactiunii cu diverse materiale
de marketing sau pagini care au adus
utilizatorul pe site)
durata: 30 minute - rol: Retine
informatii
anonime
despre
interactiunea utilizatorului cu site-ul
(exemplu: timpul si data interactiunii cu
diverse materiale de marketing sau
pagini care au adus utilizatorul pe site)
durata: sesiune curenta - rol: Retine
informatii
anonime
despre
interactiunea utilizatorului cu site-ul
(exemplu: timpul si data interactiunii cu
diverse materiale de marketing sau
pagini care au adus utilizatorul pe site)
durata: 2 ani - rol: Contine informatii
anonime despre vizitatori in vederea
segmentarii acestora.

ofera
posibilitatea de a schimba setarile cookieurilor. Aceste setari se gasesc de regula in
"optiuni" sau in meniul de "preferinte" al
browserului tau.
Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele
linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi
optiunea "ajutor" a browserului pentru mai
multe detalii.
 Setari cookie-uri Internet Explorer
 Setari cookie-uri Mozilla Firefox
 Setari cookie-uri Chrome
 Setari cookie-uri Safari

Daca doriti sa aflati mai multe informatii
despre cookie-uri si utilizarea lor, puteti
accesa website-ul oficial al Uniunii
Europene privind cookie-urile la adresa:
http://ec.europa.eu/cookies/index_en.htm

Confidentialitatea Informatiilor.
Ursus Breweries se angajeaza sa depuna toate diligentele necesare pentru a asigura confidentialitatea
relatiei dvs. cu site-ul sau. Confidentialitatea informatiilor detinute de site-ul nostru si securitatea
acestora, inclusiv a bazei de date tehnice culese si folosite este un principiu de baza, foarte important
pentru noi.
Operatorul va supraveghea serviciul furnizat in scopul asigurarii functionarii optime a acestuia si pentru
a imbunatati calitatea serviciului, ori de cate ori este necesar. Astfel, vom putea colecta, stoca si
dezvalui/disemina unele informatii necesare si suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a
respecta legislatia in vigoare, pentru a ne putea indeplinii anumite obligatii legale fata de autoritati si
institutii publice si/sau organe cu competenta de ancheta, inclusiv pentru a putea administra in mod
corespunzator serviciul furnizat si/sau pentru a ne proteja pe noi insine.
Utilizatorii insa, in calitate de proprietari ai datelor lor personale sunt singurele persoane care decid cu
privire la prelucrarea acestora si a informatiilor lor, atunci cand acestea au fost inregistrate prin
intermediul sitului.
Operatorul va colecta si va prelucra aceste date/informatii personale numai in scopuri determinate,
explicite si legitime, numai de la persoane vizate majore.
Securitatea prelucrarii datelor personale.
Datele cu caracter personal colectate si ulterior prelucrate prin intermediul site-ului nostru sunt
colecate si stocate in conditii optime de siguranta.
Operatorul a luat toate masurile corespunzatoare de securitate a prelucrarii si va asigura
confidentialitatea datelor personale prelucrate prin intermediul sitului sau si efectueaza/va efectua
copii de siguranata a informatiilor incarcate pe situl sau. Copiile sunt pastrate si actualizate in timp util
si sunt efectuate pentru asigurarea securitatii prelucrarii si pentru prevenirea oricarei forme de
distrugere accidentala a acestor date si de acces neautorizat la aceste date; operatorul a luat masuri
adecvate, conform legii, pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale continute de site.
Cu toate acestea, nu putem stopa in totalitate accesul ilegal neautorizat la date si o eventuala
interferenta cu site-ul si baza de date culeasa de acesta in situatii de forta majora si/sau in cazul unor
actiuni contrare legislatiei in vigoare (etc. atacuri informatice, plasarea de virusi noi etc.).

Protectia datelor personale.Informarea persoanelor vizate.
Informarea consumatorilor, clientilor/potentialilor clienti - persoane fizice
Ursus Brewerries SA este operator inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu prelucrarea si transferul datelor
personale sub nr. 5865, pentru scopuri de reclama, marketing si publicitate si statistica. Datele
colectate sunt indispensabile prelucrarii si vor fi comunicate numai imputernicitilor operatorului,
partenerilor sai contractuali, companiilor din grup si autoritatilor publice competente, potrivit legii. Din
motive de securitate, centralizare si de politica a companiei, baza de date poate fi transferata in S.U.A.
la imputernicit(i).

Informarea clientilor, furnizorilor, contractorilor, subcontractorilor - persoane juridice
Ursus Breweries S.A. operator de date cu caracter personal inregistrat in R.G.E.P.D.C.P. sub nr. 33463
prelucreaza si transfera prin mijloace mixte datele dumneavoastra cu caracter personal, in calitate de
persoane vizate (clienti, furnizori, contractori, subcontractori si/sau angajati ori rude ale acestora), de
la momentul intrarii intr-o relatie contractuala comerciala cu operatorul, date furnizate de dvs. in mod
direct si/sau de catre compania in care va desfasurati activitatea, in scopuri de ”gestiune economicofinanciara si administrativa”, inclusiv in scopuri de facturare, contractare si recuperarea prin mijloace
proprii a debitelor noastre. Sunteti obligat(a) sa furnizati datele personale necesare si indispensabile
realizarii prelucrarii iar refuzul furnizarii acestora determina imposibilitatea derularii relatiilor
contractuale dintre parti. Datele colectate de operator, pot fi comunicate imputernicitilor, companiilor
din grup, autoritatilor publice cu competente in domeniu, potrivit legii si sunt transferate in Uniunea
Europeana (Germania) si in Africa de Sud, la imputernicitul operatorului, prin intermediul unui sistem
electronic. Transferul datelor in Africa de Sud va avea loc in baza Clauzelor Contractuale Standard si a
Autorizatiei ANSPDCP, la IBM Africa de Sud, care asigura servicii de IT si serivicii corelate pentru
operator (ex. stocarea bazei de date si administrarea acesteia). La nivelul imputernicitului datele dvs.
sunt stocate si prelucrate in conditii adecvate de securitate si confidentialitate, conform clauzelor
contractuale standard.
Informarea candidaților, potențialilor angajați.
In masura in care doriti sa va alaturati echipei noastre si in limita locurilor de munca vacante, va puteti
inregistra in baza noastra de date cu potentiali angajati/candidati, prin accesarea sectiunii de pe site
„Cariere”, va alegeti domeniului in care doriti sa activati in: https://careers.group.sabmiller.com/, va
inregistrati CV-ul pentru rolul care considerati ca vi se potriveste.
Mai multe detalii: http://ursus-breweries.ro/cariere/aplicare/.
Drepturile specifice persoanelor vizate. Procedura.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie, de opozitie asupra datelor
si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii
datelor personale care va privesc, conform legii si sa solicitati stergerea acestora. In privinta datelor
prelucrate in scop de reclama, marketing si publicítate va puteti opune oricand, fara nicio justificare
sau cost, printr-un simplu email/cerere adresat(a) operatorului.
Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata
pe adresa de corespondenta a operatorului sau la adresa de e-mail privacy@ro.sabmiller.com
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa, in mod liber si gratuit, justitiei si/sau
autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

