Politica de confidentialitate
1. Prezentare generala
Pentru noi este foarte importanta protejarea confidentialitatii utilizatorilor. Ne asiguram de fiecare
data ca informatiile oferite de dumneavoastra raman private si nu sunt folosite decat in scopurile
carora le sunt destinate. MISTIQUE LAND DECOR S.R.L. isi respecta menirea de a-si proteja
utilizatorii.
2. Colectarea informatiilor
Website-ul culege, cu ajutorul instrumentului Google Analytic, informatii precum: rank alexa,
locatie, sex, varsta, dispozitive folosite pentru accesarea site-ului, date demografice, afinitati, limba
vorbita, comportament, frecventa, engagement, browser-ul utilizat, tehnologia utilizata, providerul
de internet, produse cumparate, valoarea produselor cumparate, bounce rate, timp petrecut pe site,
numarul mediu de pagini vizitate, adresa IP, informatii referitoare la trafic etc.
Informatiile pot fi compilate si prezentate unor terti, acest lucru realizandu-se conform cu regulile
GDPR.
3. Utilizarea informatiilor cu caracter personal
Informatiile cu caracter personal cu privire la dumneavoastra nu vor fi instrainate, inchiriate,
vandute, expuse, imprumutate sau dezvaluite sub o alta forma tertelor persoane, cu exceptia cazului
in care avem permisiunea dumneavoastra in acest sens. Exista posibilitatea sa folosim informatiile
dumneavoastra personale pentru a va contacta periodic in legatura cu chestiuni in legatura directa cu
site-ul nostru.
4. Zona de acces public
Va informam si va rugam sa retineti faptul ca publicarea de informatii personale cu privire la
dumneavoastra in zona de acces public a site-ului nostru (sectiunea “Contact”) atrage dupa sine
posibilitatea colectarii si utilizarii lor de catre terte persoane asupra carora nu avem nici un control.
5. Interzis utilizatorilor sub 18 ani
Website-ul https://www.winwinstudio.ro/ nu este destinat persoanelor sub 18 ani. Nu colectam in
mod constient informatii din partea utilizatorilor sub 18 ani.
6. Securitatea datelor
Proiectam in mod constant si implementam masuri de securitate, atat din punct de vedere tehnic, cat
si organizatoric, in vederea protejarii informatiilor dumneavoastra personale. Cu toate acestea, nu va
putem garanta ca securitatea noastra nu poate fi depasita de persoane neautorizate prin folosirea de
mijloace informationale avansate.

7. Modificarea politicilor interne
“Politica de confidentialitate” poate fi modificata in orice moment de catre administrator, daca
acesta considera ca acest lucru este necesar. Utilizatorii au obligatia de a verifica in mod constant
politica de confidentialitate, pentru a fi informati cu privire la modificarile efectuate, dar si pentru a
avea in permanenta la cunostinta tipul informatiilor care sunt culese si modul in care sunt utilizate
acestea.
8. Despre cookies
Website-ul https://www.winwinstudio.ro/ utilizeaza cookie-uri pentru a permite utilizatorilor sa
personalizeze maniera de afisare a paginilor web in functie de preferintele personale, care sunt
retinute si intre sesiuni. Pot fi modificate si retinute in acest fel atat aspecte legate de functionalitate,
cat si de afisarea grafica a paginilor. Pentru mai multe detalii, verificati si pagina dedicata denumita
“Politica cookies”.
Prelucrarea datelor personale prin etichetele Google AdWords si Facebook Ads
Prin intermediul unei etichete pentru remarketing (remarketing tag) si a unui cod de conversie
primite de la Google AdWords si/sau Google Analytics, pe paginile site-ului
https://www.winwinstudio.ro/ sunt colectate cookie-uri. Aceste informatii identifica intr-o maniera
unica un browser web de pe un anumit dispozitiv (computer, laptop, smartphone, tableta) si nu pot
identifica in mod direct o persoana. Eticheta de remarketing Google colecteaza aceste cookie-uri
pentru a putea afisa anunturi publicitare in cadrul website-urilor din reteaua Google Display si
Google Search.
MISTIQUE LAND DECOR S.R.L. foloseste de asemenea etichete de remarketing si coduri de
conversie oferite de catre compania Facebook, care au rolul de a afisa anunturi utilizatorilor care
intra in contact cu website-ul https://www.winwinstudio.ro/.
In mod asemanator etichetei de remarketing Google, eticheta Facebook ads colecteaza date si
cookie-uri care pot sa identifice in mod indirect un utilizator, in vederea furnizarii de anunturi
publicitare.
Daca nu sunteti de acord ca aceste date sa fie colectate, puteti selecta oricand optiunea de oprire a
stocarii de cookies.
Când utilizatorii viziteaza o pagina a website-ului care contine remarketing tag, cookie-ul browserului pe care il folosesc este adaugat unei liste pentru remarketing. O lista pentru remarketing este un
set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru remarketing.
Google AdWords foloseste cookie-urile pentru a afisa anunturi sponsorizate in website-urile retelei
Google Display si in Google Search utilizatorilor care au vizitat paginile website-ului

