POLITICA DE COOKIES
Website-ul CertAsig foloseste cookie-uri.
Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru, sunteti de acord cu modul de utilizare al cookieurilor. Pentru mai multe detalii va rugam sa vizualizati politica de utilizare cookies.

CUM SI DE CE FOLOSIM COOKIES?
CertAsig foloseste cookie-uri pentru a va oferi un site web usor de utilizat si sigur care sa ofere un
continut util si personalizat. Cookie-urile pe care le folosim sunt cookie-uri pentru monitorizarea
performantei website-ului nostru si cookie-uri de tracking, pentru a ne asigura ca beneficiati de cea
mai buna experienta online.
Stocarea cookie-urilor pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate mai usoara pentru
personalizarea si imbunatatirea experientei dumneavoastra pe website-ul nostru. Prin folosirea
acestora se poate face legatura intre informatiile continute intr-un cookie si informatiile
dumneavoastra cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, formularele de
inregistrare).
De asemenea, folosim cookie-uri pentru preferintele dumneavoastra (Google Analytics), pentru a va
arata pagina corecta in functie de tara sau orasul din care proveniti si tinem minte aceste setari
pentru data viitoare cand vizitati website-ul nostru. Cookie-urile tehnice (sau de sesiune) sunt strict
necesare pentru ca website-ul nostru sa functioneze corect. Acestea se folosesc pentru a tine minte
campurile pe care le completati intr-un formular. Aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate. Daca veti
continua, sunteti de acord cu acestea. Puteti modifica setarile oricand in functie de browserul dvs.

MODIFICAREA SETARILOR DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR
In calitate de utilizatori va puteti configura browserul astfel incat sa respinga fisierele cookie.
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni / pagini impracticabile sau
dificil de vizitat si folosit.
Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-urile:
www.allaboutcookies.org sau www.youronlinechoices.com
Avem rugamintea sa regasiti mai jos mai multe informatii care va permit modificarea setarilor de
cookies in orice moment:
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
Refuzul de a utiliza cookies
Nu este necesar sa utilizati cookie-urile ca sa puteti utiliza sau sa vizualizati website-ul nostru, cu
toate ca exista posibilitatea sa nu aveti acces la toate caracteristicile site-ului.
Cookies - securitatea si protectia datelor
CertAsig Asigurare si Reasigure este inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr.10685
si prelucreaza datele dumneavoastra in acord cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia
persoanei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in
scopul prestarii serviciilor de asigurare si reasigurare.
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Datele cu caracter personal colectate pot fi prelucrate de catre un alt tert imputernicit expres de
CertAsig, in conformitate cu dispozitiile legale si numai in baza instructiunilor CertAsig Asigurare si
Reasigurare.
Navigarea pe website-ul nostru este posibila doar cu acceptarea Declaratiei de Confidentialitate.
Daca nu sunteti de acord cu aceasta, nu puteti continua vizitarea website-ului CertAsig.
Aceasta declaratie se va actualiza o data la 3 ani, de aceea va rugam sa consultati acest document cu
atentie.
Prin date cu caracter personal se intelege orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata
sau identificabila direct sau indirect, prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai
multi factori specifici identitatii sale.
Pentru a intampina nevoile clientilor nostri este posibil sa va solicitam informatii personale astfel
incat sa putem da curs cererii dumneavoastra, pentru a raspunde la intrebari/solicitari, precum si
pentru a va putea oferi produse de asigurare si/sau materiale informative in scop de marketing.
In acest sens, confidentialitatea datelor fiind un segment important pentru noi, avem grija
permanenta sa va protejam datele personale colectate, prelucrate si/sau folosite in timpul vizitelor
pe website-ul nostru. Pentru protejarea informatiilor personale, CertAsig Asigurare si Reasigurare SA
a dezvoltat masuri administrative si tehnologice, utilizand tehnologii de criptare pentru anumite
tipuri de transmisii coordonate prin acest site, insa nu garantam ca informatiile transmise prin
Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu
vor prezenta erori, din motive care nu tin de compania noastra.
Persoana vizata are dreptul de a fi informat, de acces la datele cu caracter personal pe care le
furnizeaza, dreptul de interventie asupra acestora, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale precum si dreptul de a se adresa justitiei, in conformitate cu dispozitiile art. 12 18 din Legea nr. 677/2001. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, se va depune la CertAsig
Asigurare si Reasigurare S.A. o cerere in forma scrisa, datata si semnata.
In aceasta cerere, se va arata daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa
care poate fi si de posta electronica sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca
predarea se va face numai personal.
Prin acceptarea prezentului formular confirmati faptul ca ati fost informat cu privire la termenii si
conditiile site-ului si prelucrarea datelor cu caracter personal.

CONSIMTAMANT
Accept prezentul formular pentru a indica faptul ca:
• (i) am citit si am inteles in totalitate cele de mai sus, si:
• (ii) consimt la prelucrarea si utilizarea datelor mele cu Caracter Personal, in conformitate cu
cele indicate in prezentul formular.
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