Termeni și condiții de utilizare a website‐ului PRmeasurement.ro
Prin accesarea acestui website și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de
utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu termenii ș i condițiile de utilizare vă rugăm să nu accesați acest
website.
PRmeasurement.ro pune la dispoziție informațiile din acest website în mod gratuit și în scop informativ
general. În momentul publicării informațiilor se va încerca pe cât posibil ca toate acestea să fie
actualizate.
Conținutul și structura website‐ului PRmeasurement.ro sunt protejate prin drepturi de autor.
Reproducerea, traducerea, distribuirea, publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate
pe acest website se poate face doar cu menționarea sursei: PRmeasurement.ro. Comercializarea sub
orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest website este interzisă.
SC Bonnie & Clyde Advertising SRL, ca administrator al website‐ului PRmeasurement.ro, se angajează să
asigure protecția datelor dumneavoastră personale. Informațiile pe care ni le furnizați în mesaje sau prin
formularele de înregistrare nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele enunțate, sau transmise terților decât
cu acordul dumneavoastră. Completarea oricărui formular prezent în acest website implică acordul
dumneavoastră explicit de folosire a datelor personale de către SC Bonnie & Clyde Advertising SRL pentru a fi
ținut la curent cu informații privind acest website.
SC Bonnie & Clyde Advertising SRL respectă confidențialitatea datelor fiecărei persoane care vizitează
acest website și orice informație primită despre dumneavoastră va fi utilizată în primul rând pentru a vă oferi
serviciul pe care îl solicitați. Aceste informații nu vor fi dezvăluite nici unei persoane din afara SC Bonnie &
Clyde Advertising SRL și nici unei companii în afară de cele cu care SC Bonnie & Clyde Advertising SRL
are încheiate parteneriate în scopul de a oferi servicii în beneficiul dumneavoastră. Ele vor fi utilizate în
conformitate cu legislația din România privind protecția datelor personale și protecția individului. Este dreptul
dvs să știți ce informații deținem despre dumneavoastră și să faceți modificări dacă este necesar; de
asemenea, este dreptul dumneavoastră să ne solicitați să nu utilizăm aceste informații. Vă vom respectă
dorințele cu maximă promptitudine.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și liberă circulație a acestor date, SC Bonnie & Clyde Advertising SRL își asumă obligația de a
administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le
furnizați despre dumneavoastră. Datele sunt colectate în scopul de a derula activități de marketing. SC
Bonnie & Clyde Advertising SRL este înscrisă sub numărul 22336 în Registrul de evidență a prelucrărilor de
date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001.
Vă aducem la cunoștință că nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind însă necesare pentru
activitățile mai sus menționate și pentru a vă putea ține la curent cu activitatea noastră. Refuzul dvs. ne pune
în imposibilitatea de a vă face orice fel de comunicări. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării
de către SC Bonnie & Clyde Advertising SRL, fără a fi făcute publice, cu excepția cazurilor prevăzute de
lege. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul
de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă
opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc ș i să solicitați ș tergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa oricând către SC Bonnie & Clyde Advertising SRL cu
o cerere scrisă, datată și semnată, sau cu un email la adresa contact@bonnie‐clyde.ro.
PRmeasurement.ro nu poate fi făcut răspunzător în nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva
le‐ar putea suferi ca urmare a folosirii în vreun fel a informațiilor prezentate în acest website.
PRmeasurement.ro nu poate fi tras la răspundere pentru materialele prezente pe website, acestea
sunt prezentate în scop informativ.
Tarifele pentru ONG-uri și studenți, grupuri late booking sunt deja reduse și nu vor mai fi subiectul oricărei
alte promoții.

PRmeasurement.ro nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile website‐ului nu pot fi
accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive tehnice
sau comerciale.
PRmeasurement.ro își rezervă dreptul de a schimba termenii, condițiile și politicile în orice moment
fără a anunța în prealabil, prin urmare sunteți rugat să revedeți în mod regulat această secțiune pentru
a fi la curent cu modificările aduse.

