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• TEFAL S.A.S („noi”, „a(ale) noastră(e)”), o companie afiliată Groupe SEB, doreşte să fie cât mai transparentă posibil
cu privirea la modul în care se colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor care navighează
pe site-ul web www.tefal.ro şi/sau utilizează serviciile acestuia.
Politica de confidenţialitate („Politica”) prezentată mai jos descrie modul în care sunt utilizate datele cu caracter
personal colectate în asociere cu acest site web, modul în care sunt divulgate unor terţe părţi de către SEB
DEVELOPPEMENT, după caz, care sunt măsurile luate pentru asigurarea confidenţialităţii şi securităţii acestora,
precum şi care sunt opţiunile dumneavoastră legate de colectarea şi utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal.
Conform Legii franceze privind protecţia datelor („Loi Informatique et Libertés”) nr. 78 - 17 din 6 ianuarie 1978,
modificată prin Actul nr. 2004-801 din 6 august 2004, acest site web a fost înscris la Autoritatea franceză pentru
Protecţia Datelor (CNIL).
1-Ce este un cookie?
Site-ul www.tefal.ro utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt mici fişiere stocate pe calculatoarele utilizatorilor, cu
scopul de a simplifica navigarea acestora pe site-ul web şi pentru a personaliza serviciile oferite acestora.
Cookie-urile site-ului web nu conţin date care să permită identificarea dumneavoastră personală şi sunt concepute
pentru a fi utilizate numai de SEB DEVELOPPEMENT. SEB DEVELOPPEMENT informează utilizatorii că pot împiedica
stocarea cookie-urilor, modificând setările browser-ului. Cu toate acestea, pentru a beneficia de toate
funcţionalităţile site-ului web, ar trebui să setaţi browser-ul astfel încât să accepte utilizarea cookie-urilor.
2. Cum utilizăm cookie-urile?
Utilizăm cookie-uri pentru a îmbunătăţi informaţiile şi serviciile pe care le furnizăm pe site-ul web şi pentru a face
mai uşoară navigarea pe site-ul nostru web, de exemplu pentru a recunoaşte când reveniţi pe site-ul nostru web şi a
evita necesitatea reconectării dacă v-aţi creat un cont de utilizator, sau pentru a vă permite să gestionaţi coşul de
cumpărături în timpul sesiunii de navigare.
Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web care aparţine Google Inc. („Google”). Google
Analytics utilizează cookie-uri, care sunt stocate în calculatorul dumneavoastră şi care permit analizarea utilizării de
către dumneavoastră a site-ului web. Informaţiile cu privire la utilizarea acestui site web, generate de acest cookie
(inclusiv adresa dumneavoastră de IP) sunt transferate şi stocate pe un server Google din SUA. Google utilizează
aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră acestui site web, pentru a elabora rapoarte cu
privire la activităţile pe site-ul web pentru proprietarii acestuia şi pentru a furniza alte servicii privind utilizarea siteului web şi a internetului.
Google va pune aceste informaţii la dispoziţia unor terţi dacă este necesar din punct de vedere legal să facă acest
lucru sau dacă Google angajează respectivele părţi să prelucreze date. Google nu va asocia adresa dumneavoastră de
IP cu alte date la Google Inc. Puteţi împiedica instalarea acestor cookie-uri configurând browser-ul dumneavoastră în
conformitate. Vă rugăm să reţineţi că este posibil să nu puteţi accesa toate funcţiile acestui site web dacă faceţi
acest lucru. Utilizând acest site web, permiteţi în mod expres Google să prelucreze datele colectate în maniera
descrisă, în scopurile menţionate mai sus.
În plus, colaborăm cu alte companii care utilizează tehnologii de urmărire (tracking) pentru a plasa, în numele nostru,
reclame pe internet. Aceste companii pot colecta informaţii de identificare fără caracter personal despre vizitele
dumneavoastră pe site-ul nostru web şi interacţiunea dumneavoastră cu comunicările noastre, cum ar fi reclamele.
3. Cum pot modifica setările calculatorului meu cu privire la utilizarea cookie-urilor şi cum le pot dezactiva?
Puteţi seta calculatorul în astfel încât să primiţi o atenţionare de fiecare dată când este transmis un cookie sau puteţi
alege să dezactivaţi toate cookie-urile. Aceste operaţiuni pot fi efectuate accesând setările browser-ului
dumneavoastră. Având în vedere că fiecare browser este relativ diferit, consultaţi meniul Help (Ajutor) al browser-

ului dumneavoastră pentru a afla cum să gestionaţi cookie-urile, după caz. Dacă dezactivaţi cookie-urile, nu veţi avea
acces la multe caracteristici care facilitează utilizarea acestui site web, iar unele dintre serviciile noastre nu vor
funcţiona în mod adecvat.
4. Terţe site-uri web
Site-ul nostru web poate conţine link-uri către site-uri web operate de părţi terţe care nu se supun acestei Politici şi
în cazul cărora practicile legate de colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal pot fi diferite de ale noastre.
Cu excepţia cazului în care deţinem sau gestionăm aceste site-uri web, nu putem fi responsabili pentru utilizarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal de către aceste terţe site-uri web. Vă recomandăm să citiţi informaţiile
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate de respectivele site-uri web.
5. Modificări ale Politicii noastre de confidenţialitate
Dacă decidem să modificăm Politica noastră de confidenţialitate, vom publica noua politică pe acest site web. Vă
recomandăm să verificaţi periodic dacă există modificări ale Politicii noastre de confidenţialitate. Ultima actualizare a
avut loc la data de 20.02.2014.
6. Drepturi de acces, corectare, ştergere şi obiecţii legate de prelucrarea datelor dumneavoastră
Conform Legii franceze privind protecţia datelor („Loi Informatique et Libertés”), orice persoană ale cărei date sunt
colectate şi prelucrate pe un site web are drept de acces, corectare, ştergere a oricăror date cu caracter personal
asociate persoanei sale, precum şi dreptul de a emite obiecţii cu caracter legitim cu privire la prelucrarea datelor
sale. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi contacta scriindu-ne la următoarea adresă:
acuzmin@groupeseb.com.
Puteţi contacta şi departamentul de Serviciului Clienţi.

