TERMENI, CONDITII SI CONFIDENTIALITATE

Datele de identificare ale operatorului:
IMPERIAL DEVELOPMENT S.R.L.
Str. PLOIESTI, nr. 6-8, etaj 3, CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ, Cod Postal 400157
Cod Unic de Inregistrare: RO21571247
Registrul Comertului: J12/1783/2007
ACCEPTAREA CONDITIILOR
Prin accesarea acestui site web si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord cu
prezentele conditii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare nu
accesati acest site.
Imperial Development SRL pune la dispozitie datele si informatiile din acest site web in scop
informativ, orice angajament sau relatie comerciala luand fiinta doar prin comunicarea catre client a
unei oferte de furnizare a energie electrice si semnarea unui contract de furnizare a energiei
electrice.
Imperial Development SRL nu poate fi facut raspunzatoar in niciun fel de pierderile sau
daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate
in acest site web.
CONFIDENTIALITATE
Toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul imperialdevelopment.ro si subdomeniile
sale sunt procesate conform prevederilor legale valabile in Romania. Site-ul nostru web poate
include legaturi cu alte site-uri al caror continut nu se afla sub controlul nostru, de aceea Imperial
Development SRL nu isi asuma si nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru continutul
acestor site-uri web. Imperial Development SRL se angajeaza sa nu dezvaluie nicio informatie cu
privire la vizitele dumneavoastra pe acest site, exceptand situatiile legale.
Orice informatie care este trimisa prin intermediul formularelor de contact va fi folosita
tinand cont de dreptul la confidentialitate si la imagine al persoanelor.
Imperial Development SRL are dreptul sa aplice orice masuri de securitate tehnica si
organizatorica pentru protejarea datelor asupra carora detine controlul. Societatea utilizeaza metode
si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, pentru a
proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare.
DREPTUL DE COPYRIGHT
Pentru toate informatiile existente pe domeniul imperialdevelopment.ro, dreptul de
copyright apartine Imperial Development SRL si/sau colaboratorilor sai. Niciun material de pe acest
site nu poate fi reprodus integral, partial sau modificat fara acordul expres exprimat in scris de catre
Imperial Development SRL. Toate drepturile sunt rezervate Imperial Development SRL. Este strict
interzisa folosirea acestui site si/sau a informatiilor continute de acesta in scopul alterarii lui, a
continutului sau a securitatii acestuia ori pentru discreditarea Imperial Development SRL.
UTILIZAREA DATELOR PERSONALE SI SPECIFICAREA SCOPULUI
Datele dumneavoastra vor fi tratate in conformitate cu legislatia actuala privind protectia
datelor cu caracter personal si pot fi utilizate de catre Imperial Development SRL in scopul derularii
relatiilor precontractuale/contractuale, imbunatatirea relatiilor cu clientii, efectuarea de studii de
piata, a unor analize de marketing si administrare a bazei de date clienti (consumatori), inclusiv
pentru realizarea asistentei clientilor, precum si pentru a va putea informa despre modificari
legislative si contractuale sau servicii ale Imperial Development SRL. Pentru mai multe informatii

referitoare la aceste aspecte va rugam sa consultati si documentul „Prelucrarea datelor cu caracter
personal” la adresa www.imperialdevelopment.ro.
INFORMATII PENTRU UTILIZATORI (VIZITATORI)
Ca utilizator (vizitator) aveti urmatoarele responsabilitati:
 sa furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra, asa cum este cerut de
formularele prezente pe site, atunci cand este cazul;
 sa mentineti si innoiti, atunci cand situatia cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate,
exacte si complete.
Pe langa termenii si conditiile care sunt reglementate in politica site-ului, dumneavoastra
intelegeti si acceptati faptul ca Imperial Development SRL poate culege si pastra date despre
persoanele care viziteaza acest site. Aveti dreptul de a ne cere sa stergem informatiile referitoare la
persoana dumneavoastra contactandu-ne prin intermediul site-ului.
MODIFICARI ALE POLITICII DE UTILIZARE SI DE CONFIDENTIALITATE
Modificari ale prezentelor politici care vor aparea pe parcurs vor fi publicate in aceasta
pagina web fara a va informa anterior. „Termeni & Conditii” constituie, in intregime, un acord
incheiat intre dumneavoastra si Imperial Development SRL in privinta utilizarii site-ului www.
imperialdevelopment.ro . Societatea Imperial Development SRL isi rezerva dreptul de a revizui si
aduce la zi aceste reguli in orice moment, fara o anuntare sau o acceptare prealabila a utilizatorilor.
DEFINITII
Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau
identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau
indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori
specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se
efectueaza asupra datelor cu character personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi
colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori
combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
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