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Colectarea datelor cu caracter personal
Primim, colectăm și stocăm orice informație cu caracter personal pe care o introduceți pe
site-ul nostru sau pe care ne-o furnizați în orice alt mod, cum ar fi: numele, prenumele
adresa de email și numărul de telefon din formularul de contact sau doar adresa de mail
atunci când vă abonați la newsletter. De asemenea, prin crearea unui cont cu username și
parolă vă abonați la blogul site-ului nostru pentru a fi notificat regulat cu noile articole. Nu
avem acces la parola dvs., fiind strict confidențială și accesată prin intermediul adresei de
email.

Cum sunt folosite datele dvs. colectate
Datele sunt folosite pentru a vă putea contacta în vederea ofertării și înformării regulate prin
newsletter. Site-ul nostru este găzduit pe platforma Wix.com, o platforma online care ne
permite să ne afișăm produsele și serviciile într-un mod cât mai eficient. Datele sunt stocate
pe servere securizate în spatele unui firewall găzduit de platforma Wix.com.
Este posibil să vă contactăm pentru a vă informa cu privire cererile de ofertă trimise prin
formularul de contact din website, pentru a vă examina opiniile prin sondaje sau chestionare,
pentru a trimite actualizări despre compania noastră prin newsletter regulat. În aceste
scopuri, vă putem contacta prin e-mail, telefon și mesaje text.
Vă puteți dezabona oricând de la newsletter fie printr-o solicitare scrisa la adresa de email
mai sus menționată fie direct din emailul de newsletter primit, în subsolul mailului, apăsând
pe butonul dezabonare.

Ce sunt si cum folosim modulele cookie
Modulele cookie sunt fișiere text mici, create de site-ul nostru în momentul în care îl vizitați,
care conțin date stocate pe computerul dvs. pentru a oferi utilizatorului acces la diverse
funcții. Site-ul nostru foloseste 2 tipuri de cookie-uri: cookie-uri de sesiune și cookie-urile
non-sesiune. Un cookie de sesiune este stocat temporar în memoria computerului dvs. în
timpul navigării pe site și se șterge automat când închideți browserul web sau după ce a
trecut un anumit timp (sesiunea a expirat). Un cookie non-sesiune rămâne pe computerul
dvs. până când acesta este șters din browserul pe care îl folosiți.
Utilizăm modulele cookie pentru a afla mai multe despre modul în care dvs. interacționați cu
site-ul nostru și ne ajută să îmbunătățim experiența dvs. la următoarea vizită.
Folosim modulele cookie ale platformei Wix.com care găzduiește site-ul nostru și de
asemenea folosim furnizori terți, de exemplu Google Analytics și Google Ads. Acestea
stochează informații despre modul în care vizitatorii utilizează și navighează pe site-ul
nostru, inclusiv numărul de pagini afișate, timpul petrecut pe fiecare pagină, de unde vin
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vizitatorul și numărul de vizite, pentru a îmbunătăți site-ul și a asigura o bună experiență a
utilizatorului.
Dacă nu acceptați cookie-urile, site-ul nostru nu stochează informații. Nu vom folosi
cookie-urile pentru a colecta informații de identificare personală despre un vizitator.
Cu toate acestea, puteți alege să respingeți sau să blocați cookie-urile setate din site-ul
nostru, prin modificarea setărilor browserului dvs. – pentru mai multe detalii, consultați
funcția “Ajutor” din browser. Rețineți că majoritatea browserelor acceptă automat
cookie-urile, astfel încât, dacă nu doriți ca modulele cookie să fie utilizate, este posibil să fie
necesar să ștergeți sau să blocați în mod activ cookie-urile.
Pentru informații privind utilizarea cookie-urilor în browserele de telefonie mobilă și pentru
detalii despre modul de respingere sau ștergere a acestor cookie-uri, vă rugăm să consultați
manualul telefonului mobil.

Stergerea datelor dvs.
Puteti oricand opta pentru stergerea datelor dvs cu caracter personal pe care noi le-am
stocat in momentul in care ati ales sa ni le oferiti. Puteti face acest lucru printr-o solicitare
scrisa la adresa contact@miradex.ro.
[ENG]

Collection of personal data
We receive, collect and store any personal information that you enter on our site or that you
provide to us in any other way, such as: name, surname, email address and telephone
number in the contact form, or only the email address when you subscribe to the newsletter.
Also, by creating an account with username and password you subscribe to the blog of our
site to be regularly notified with new articles. We do not have access to your password,
being strictly confidential and accessed via email address.

How your collected data is used
The data is used to contact you for regular offers and information through the newsletter.
Our website is hosted on the Wix.com platform, an online platform that allows us to display
our products and services in the most efficient way. The data is stored on secure servers
behind a firewall hosted by the Wix.com platform.
We may contact you to inform you about the requests for quotation sent through the contact
form on the website, to examine your opinions through surveys, to send updates about our
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company through regular newsletters. For these purposes, we may contact you by email,
telephone and text message.
You can unsubscribe at any time from the newsletter either by a written request to the email
address mentioned above or directly from the received newsletter email, in the footer of the
email, by clicking on the unsubscribe button.

What are cookies and how we use them
Cookies are small text files created by our site when you visit it, which contain data stored on
your computer to give the user access to various functions. Our site uses 2 types of cookies:
session cookies and non-session cookies. A session cookie is temporarily stored in your
computer's memory while browsing the site and is automatically deleted when you close
your web browser or after a certain time has elapsed (the session has expired). A
non-session cookie remains on your computer until it is deleted from the browser you are
using.
We use cookies to learn more about how you interact with our site and help us improve your
experience on your next visit.
We use the cookies of the Wix.com platform that hosts our site and we also use third party
providers, for example Google Analytics and Google Ads. They store information about how
visitors use and navigate our site, including the number of pages displayed, the time spent
on each page, where the visitor comes from, and the number of visits to improve the site and
ensure a good experience. of the user.
If you do not accept cookies, our site does not store information. We will not use cookies to
collect personally identifiable information about a visitor.
However, you can choose to reject or block cookies set on our site by changing your
browser settings - for more details, see the "Help" function in your browser. Keep in mind
that most browsers automatically accept cookies, so if you don't want cookies to be used,
you may need to actively delete or block cookies.
For information on the use of cookies in mobile browsers and for details on how to reject or
delete these cookies, please refer to the mobile phone manual.

Delete your data
You can always choose to delete your personal data that we have stored when you chose to
provide it to us. You can do this by writing to contact@miradex.ro.

