Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal

Site-ul nostru nu utilizează niciun fel de cookies. Cookie-ul este un fișier de mici
dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe computerul, terminalul mobil
sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul
este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet
Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau
spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).
O parte din comunicările de pe site se fac prin intermediul rețelelor sociale, în principal
Facebook. Aceste rețele folosesc cookies, pentru a face posibilă recunoașterea
terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat
preferințelor utilizatorului. Noi nu preluăm informațiile de la rețelele sociale, iar politica
proprie a acestora o găsiți pe site-urile de prezentare.

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Pentru a ne transmite mesaje prin intermediul rublicii CONTACT, este necesar să
specificați numele, telefonul, adresa de email, date cu caracter personal care vor fi
prelucrate, în sensul Regulamentului 679/2016, de către Davinci Food SRL. Scopul
prelucrării este acela de a putea răspunde, prin utilizarea adresei de email, întrebărilor
transmise de dumneavoastră.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru scopul pentru care au fost inițial
colectate.
Orice persoană ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către Davinci Food
SRL are dreptul să își exercite, în relație cu aceste societăți și cu referire la datele cu
caracter personal prelucrate de acestea toate drepturile prevăzute de Regulamentul
679/2016.
Pentru exercitarea drepturilor sale, persoana ale cărei date cu caracter personal sunt
prelucrate, va adresa o cerere către Davinci Food SRL, la adresa de email
office@restaurantdavinci.ro. Cererea poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură
dovada transmiterii.
În cel mai târziu 30 de zile de la primirea cererii, Davinci Food SRL va transmite
Persoanei Vizate răspunsul față de cererea transmisă.

