Privacy Policy
th

Politica de confidențialitate

Effective date: September 26 , 2018

Data intrării în vigoare: 26 septembrie 2018

Rural Investment Funding Agency (”us”, ”we”, or ”our”)
operates the CPAC – Catalogul Produselor Alimentare
Certificate“ Certified Romanian Food Products Catalogue”
mobile application (the ”Service”).

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale („noi” sau
„noastră”) operează aplicația mobilă CPAC – Catalogul
Produselor alimentare Certificate („Serviciul”).

This page informs you of our policies regarding the collection,
use, and disclosure of personal data when you use our Service
and the rights you have associated with that data.

Această pagină vă informează cu privire la politicile noastre
legate de colectarea, folosirea și divulgarea datelor
personale atunci când folosiți Serviciul nostru, precum și cu
privire la drepturile pe care dvs. le aveți.

By using the Service, you agree to the collection and use of
information in accordance with this policy. Unless otherwise
defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy
have the same meanings as in our Terms and Conditions.

Prin utilizarea Serviciului vă exprimați acordul în ceea ce
privește colectarea și utilizarea informațiilor în conformitate
cu prezenta politică. Dacă nu se stipulează altfel în prezenta
Politică de confidențialitate, terminologia folosită în
Prezenta politică de confidențialitate are același înțeles ca
cea din Termeni și Condiții.

Information Collection And Use
We collect several different types of information for various
purposes to provide and improve our Service to you.

Colectarea și utilizarea datelor
Colectăm câteva tipuri diferite de date și în scopuri diferite
astfel încât să furnizăm și să îmbunătățim Serviciul pe care
vi-l punem la dispoziție.

Types of Data Collected

Tipuri de date colectate

Personal Data
While using our Service, we may ask you to provide us with
certain personally identifiable information that can be used to
contact or identify you (”Personal Data”).

Date cu caracter personal
Când folosiți Serviciul nostru, v-am putea solicita să ne
furnizați anumite date prin care să puteți fi identificat
individual, date care vor fi folosite în scopul contactării sau
identificării dvs. („date cu caracter personal”).




First name and last name
Phone number




Nume și prenume
Număr de telefon

Use of Data
Utilizarea Datelor
Rural Investment Funding Agency uses the collected data for Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale folosește în
various purposes:
anumite scopuri datele colectate:

To provide and maintain the Service

pentru furnizarea și întreținerea Serviciului;

To notify you about changes to our Service

pentru a vă notifica despre modificările aduse
Serviciului nostru;

To allow you to participate in interactive features of our 
pentru a vă permite să beneficiați de caracteristicile
Service when you choose to do so
interactive ale Serviciului nostru atunci când alegeți să
faceți aceasta;

To provide customer care and support

pentru a vă asigura asistență și sprijin;

To provide analysis or valuable information so that we 
pentru a furniza o analiză sau informațiile importante
can improve the Service
astfel încât să putem asigura îmbunătățirea Serviciului;

To monitor the usage of the Service

pentru a monitoriza utilizarea Serviciului;

To detect, prevent and address technical issues

pentru a detecta, preveni și rezolva problemele de ordin
tehnic.
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Transfer of Data
Your information, including Personal Data, may be transferred
to — and maintained on — computers located outside of your
state, province, country or other governmental jurisdiction
where the data protection laws may differ than those from
your jurisdiction.

Transferul Datelor
Informațiile cu referire la dvs., inclusiv datele cu caracter
personal, pot fi stocate pe servere localizate în afara
statului, provinciei, țării sau în afara oricărei alte jurisdicții
guvernamentale unde legile referitoare la protecția datelor
pot fi diferite de cele din jurisdicția dvs.

If you are located outside Romania and choose to provide
information to us, please note that we transfer the data,
including Personal Data, to Romania and process it there. We
may also store your data inside the EU, depending on our
Cloud Services provider.

Dacă sunteți localizați în afara României și alegeți să ne
furnizați informații, vă rugăm să rețineți că noi transferăm
informații, inclusiv date cu caracter personal, către România
și le procesăm în România. De asemenea, putem stoca date
în interiorul UE în funcție de furnizorul de servicii tip Cloud.

Your consent to this Privacy Policy followed by your
submission of such information represents your agreement to
that transfer.

Consimțământul dvs. asupra prezentei Politici de
Confidențialitate, urmată de transmiterea de către dvs. a
acestui tip de informații reprezintă consimțământul dvs.
legat de efectuarea respectivului transfer.

Rural Investment Funding Agency will take all steps reasonably
necessary to ensure that your data is treated securely and in
accordance with this Privacy Policy and no transfer of your
Personal Data will take place to an organization or a country
unless there are adequate controls in place including the
security of your data and other personal information.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va face toți
pașii rezonabil necesari pentru a se asigura că datele dvs.
sunt procesate în siguranță și în conformitate cu prezenta
Politica de confidențialitate și nici un transfer al datelor dvs.
personale către o organizație sau țară nu va fi efectuat fără
a pune în aplicare controale adecvate, asigurând inclusiv
securitatea datelor dvs. precum și a altor informații cu
caracter personal.

Disclosure Of Data
Rural Investment Funding Agency may disclose your Personal
Data in the good faith belief that such action is necessary to:

Divulgarea Datelor
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale poate divulga
datele dvs. personale având convingerea că acestea sunt
necesare pentru:




To comply with a legal obligation
To protect and defend the rights or property of Rural
Investment Funding Agency and/or our controller
the Ministry of Agriculture and Rural Development






To prevent or investigate possible wrongdoing in
connection with the Service
To protect the personal safety of users of the Service
or the public
To protect against legal liability






Security Of Data
The security of information about you is important to us, and
in this regard, we make every effort to keep your data safe, in
accordance with applicable Community and national
legislation.

Service Providers
We may employ third party companies and individuals to
facilitate our Service (”Service Providers”), to provide the
Service on our behalf, to perform Service-related services or to
assist us in analyzing how our Service is used.
These third parties have access to your Personal Data only to




conformarea cu o obligație legală
protejarea și securizarea drepturilor sau
proprietății Agenției pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale și/ sau a Operatorului nostru Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale
prevenirea sau investigarea posibilelor greșeli în
legătură cu Serviciul
protecția securității personale a utilizatorilor
Serviciului sau a publicului
protecția împotriva răspunderii legale

Securitatea informațiilor
Securitatea informațiilor cu privire la dvs. este importantă
pentru noi, iar în acest sens depunem toate eforturile
pentru a vă păstra datele în deplină siguranță, în
conformitate cu legislația Comunitară și națională în
vigoare.

Furnizorii Serviciului
Putem angaja companii și persoane terțe pentru a facilita
Serviciul nostru („Furnizorii Serviciului”), pentru a furniza
Serviciul în numele nostru, pentru a desfășura servicii
asociate Serviciului sau pentru a ne oferi asistență în ceea ce
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perform these tasks on our behalf and are obligated not to
disclose or use it for any other purpose. We will always notify
our users in regards to this Subject in a timely manner before
employing any other Service Providers.

privește analizarea modului în care Serviciul nostru este
utilizat.
Aceste terțe părți au acces la datele dvs. personale numai
pentru desfășurarea acestor activități în numele nostru și
sunt obligate să nu divulge și să nu folosească aceste date în
alte scopuri. Noi vom notifica utilizatorii noștri de fiecare
data cu privire la acest subiect în timp util, înainte de a
angaja alți Furnizori ai Serviciului.

Links To Other Sites
Our Service may contain links to other sites that are not
operated by us. If you click on a third party link, you will be
directed to that third party's site. We strongly advise you to
review the Privacy Policy of every site you visit.
We have no control over and assume no responsibility for the
content, privacy policies or practices of any third party sites or
services.

Link-uri către alte site-uri
Serviciul nostru poate conține link-uri către alte site-uri care
nu sunt operate de noi. Dacă intrați pe link-ul unei terțe
părți, veți fi direcționați către site-ul respectiv aparținând
terței părți în cauză. Vă sfătuim să examinați Politica de
confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați.
Nu avem niciun control și nu ne asumăm responsabilitatea
în ceea ce privește conținutul, politicile de confidențialitate
sau practicile serviciilor sau site-urilor ce aparțin oricărei
terțe părți.

Children's Privacy

Confidențialitatea datelor minorilor

Our Service does not address anyone under the age of 16
(„Children”).
We do not knowingly collect personally identifiable
information from anyone under the age of 18. If you are a
parent or guardian and you are aware that your Children has
provided us with Personal Data, please contact us.

Serviciul nostru nu se adresează persoanelor sub 16 ani
(„Minori”).
Nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal de la
persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă sunteți
un părinte sau un tutore și aveți cunoștință că minorii aflați
în îngrijirea dvs., ne-au furnizat datele lor cu caracter
personal, vă rugăm să ne contactați.
În cazul în care descoperim că ne-au fost furnizate date cu
caracter personal de la minori fără a obține consimțământul
părinților, vom face tot ceea ce este necesar pentru a
elimina aceste informații de pe serverele noastre.

If we become aware that we have collected Personal Data
from children without verification of parental consent, we will
take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy
We may update our Privacy Policy from time to time. We will
notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on
this page
We will let you know via email and/or a prominent notice on
our Service, prior to the change becoming effective and
update the ”effective date” at the top of this Privacy Policy.
You are advised to review this Privacy Policy periodically for
any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when
they are posted on this page.

Modificări ale politicii de confidențialitate
Este posibil să actualizăm Politica de confidențialitate la
anumite intervale de timp. Vă vom notifica despre orice
modificare fie prin postarea noii variante pe pagina noastră.
Vă vom informa prin e-mail și/sau printr-o notificare în
cadrul Serviciului nostru, înainte ca modificările să intre în
vigoare și vom actualiza data intrării în vigoare în susul
paginii prezentei Politici de confidențialitate.
Vă sfătuim să revedeți periodic prezenta Politică de
confidențialitate pentru a vă asigura în ceea ce privește
eventualele modificări. Modificările prezentei Politici de
confidențialitate intră în vigoare atunci când sunt postate pe
această pagină.

Contact Us

Contact

If you have any questions about this Privacy Policy, please
contact us:

By email: dpo@afir.info

By phone number: 004 031-860.27.33

Dacă aveți întrebări legate de Politica de Confidențialitate,
vă rugăm să ne contactați:

Prin e-mail: dpo@afir.info

Prin telefon: 031-860.27.33
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