TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE
Siteweb-ul www.lemet.ro este administrat de S.C. LEMET S.R.L, cu sediul social in
Str. Romanitei nr.1, Campina, Judet Prahova, avand C.U.I.: RO1323281, inregistrata la Registrul
Comertului. sub nr. J29/2365/1991, telefon: 0244/368444, fax: 0244/368042.
S.C. LEMET S.R.L depune eforturi pentru mentinerea corectitudinii informatiilor expuse pe
www.lemet.ro. Cu toate acestea, avand in vedere posibile erori cu privire la aceste informatii,
S.C. LEMET S.R.L precizeaza ca imaginea produselor are caracter informativ.
De asemenea, unele caracteristici sau pretul produselor prezentate pe www.lemet.ro, pot fi
modificate de catre S.C. LEMET S.R.L fara preaviz sau pot contine erori de operare. Preturile
produselor contin TVA.De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, insa S.C. LEMET S.R.L face eforturi de
a prezenta informatiile cele mai relevante.
Site web-ul www.lemet.ro poate contine si link-uri catre alte site-uri. S.C. LEMET S.R.L nu este
responsabila de politica de confidentialitate practicata de acestea precum si de orice alta informatie mentionata pe aceste site-uri.
In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni vor avea, daca din context nu rezulta
altfel, intelesurile specificate mai jos:
Utilizator: reprezinta persoana care acceseaza www.lemet.ro, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat Termenii si Conditiile de Utilizare specificate in cadrul www.lemet.ro,
indeplinind in acest sens toate cerintele procesului de inregistrare.
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Va informam ca am actualizat Termenii si Conditiile si Politica de Confidentialitate de pe site
pentru a ne alinia noului regulament nr. 679/2016, privind Prelucrarea datelor cu caracter
personal, aplicabil din 25.05.2018.
Noul regulament aduce mai multa transparenta si incredere in relatia client - furnizor pe fondul
partajarii principiilor in care datele personale ale clientului persoana fizica sunt colectate si
procesate. Consideram ca este important sa va protejam confidentialitatea si sa va informam cu
privire la modul in care utilizam datele dvs. personale.
1. Principii de protectie a datelor
•Colectarea datelor personale se va efectua numai in scopurile specificate, explicite si legitime
(prezentate la pct. 4)
•Datele NU vor fi prelucrate de catre terti intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri;
•Datele personale vor fi exacte, si actualizate (daca este necesar);
•Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legala, corecta si transparenta;
•Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-un mod de inalta securitate;
•Datele personale nu vor fi partajate tertilor decat in cazul in care acest lucru este necesar in
scopul oferirii de servicii conform acordurilor existente intre parti;
•Persoanele carora li se prelucreaza datele au dreptul la solicitarea accesului la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor,
cat si de la dreptul de portabilitate al datelor.

2. Datele personale
•Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila.
•Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in
legatura cu alte date) ce se refera la persoana subiect, cum ar fi nume, prenume adresa, adresa
de e-mail, numar de telefon, etc.
3. Colectarea datelor personale
•Datele pe care le colectam pot include urmatoarele:
•Numele si datele de contact (numele si prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa postala, numarul de telefon si alte date de contact similare)
•Parolele, indiciile pentru parole si informatii de securitate similare folosite pentru autentificare si
pentru accesarea contului.
•Date despre dispozitivul dvs. si despre modul in care dvs. si dispozitivul interactionati cu produsele noastre.
•Colectam date despre caracteristicile pe care le folositi, produsele pe care le achizitionati si
paginile web pe care le vizitati.
•Date despre dispozitivul si reteaua pe care le utilizati pentru a va conecta la produsele
noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare si aplicatiile software instalate pe
dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setarile de limba si
setarile regionale.
4. Scopul colectarii datelor personale
•trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail),numai
in cazul in care persoana vizata (cumparatorul) si-a exprimat in mod explicit acordul.
•cercetare de piata, urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului
clientului/cumparatorului.
De asemenea, S.C. LEMET SRL poate furniza datele cu caracter personal ale cumparatorului
altor companii partenere, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea
acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 1.6., prin care garanteaza ca aceste date
sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei
in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de plata/bancare furnizorilor de servicii
de curierat, furnizorilor de servicii de marketing sau alte servicii furnizate de companii cu care
putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata bunurilor si serviciilor noastre.
Informatiile cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Politie, Parchetul
General, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
5. Utilizarea datelor personale
•vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si vom stoca datele
doar atat cat este necesar pentru scopurile mai sus mentionate (pct. 4).
•vom pastra informatiile clientului pentru perioada in care contul sau este activ, pentru oricare
din scopurile mentionate mai sus (pct. 4).
Daca utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, acestia sunt rugati sa
contacteze DPO la adresa de email dpo@lemet.ro
6. Securitatea procesarii
Datele personale vor fi prelucrate/procesate in mod sigur si se vor aplica si mentine masuri

tehnice adecvate pentru a le proteja impotriva distrugerii ori pierderii accidentale sau ilegale,
alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci cand procesarea presupune
transmiterea datelor printr-o retea atat cat si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala.
Întrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la confidentialitate@lemet.ro.
7. Accesul si rectificarea sau stergerea datelor personale
•clientii au dreptul de a solicita in orice moment accesul la: rectificarea, portabilitatea, stergerea
sau restrictionarea procesarii datelor colectate.
•pentru pastrarea datelor personale actualizate, recomandam utilizatorilor sa ne informeze
despre orice schimbare sau discrepanta.
Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obtine informatii legate de
datele personale, va rugam contactati DPO la adresa de email: dpo@lemet.ro. Cerere semnata
si datata.
Abonarea la newsletter-ul nostru va ofera posibilitatea de a fi la curent cu cele mai noi promotii,
programe de fidelizare, oferte personalizate prin e-mail.
Daca nu doriti sa primiti noutati si oferte promotionale din partea noastra sau considerati ca
abonarea dvs. s-a realizat din greseala, puteti da click „Dezabonare” in newsletterul primit.
Odata ce v-ati exprimat dezacordul, datele dvs. personale nu vor mai fi procesate pentru
marketing direct.
Va multumim,
S.C. LEMET S.R.L

