
Acest site foloseste cookie-uri 

Lornion utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a oferi o experienta de navigare cat mai 

buna, prin personalizarea continutului si a anunturilor pe care le afiseaza, pentru a dezvolta 

functii noi si pentru a analiza traficul website-ului. Prin continuarea navigarii pe website-ul 

nostrum, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie. 

 

Politica de confidentialitate 

S.C. Lornion Impex S.R.L. certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 

677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal si 

libera circulatie a acestor date. In acest sens, colectarea si prelucarea datelor cu caracter personal 

ale fiecarei persoane fizice care viziteaza website-ul nostru este facuta in conformitate cu Legea 

nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal. Va asiguram ca informatiile pe care 

dvs. le introduceti in baza noastra de date sunt folosite numai in scopurile pe care dvs. le aveti in 

vedere. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre S.C. Lornion Impex S.R.L. (operator) 

pentru a trimite utilizatorului (persoanei vizate) confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, 

promotii, numai cu acordul clientului. 

Conform Legii nr. 506/2004 privind prelucarea datelor cu caracter personal si protectia 

vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. Lornion Impex S.R.L. are obligatia de a 

administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care 

ni le furnizati despre dvs. , un membru al familiei dvs. ori o alta persoana. Scopurile colectarii 

datelor sunt: reclama, marketing si publicitate. Aceste date furnizate sunt necesare si pentru 

comunicarile comerciale, livarea produselor si emiterea documentelor fiscale. Refuzul dvs. 

determina imposibilitatea noastra de a va putea livra produsele.  

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiate de dreptul la informare (art. 12), dreptul de 

acces date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15) 

si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor 

personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va 



puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa office@lornion.ro sau prin post ape 

adresa societatii noastre.  

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat 

mai curand posibil.  

Eventuala inregistrare a dvs. pe website-ul gestoinat, presupune luarea in cunostinta a 

drepturilor mai sus mentionate si acordul ca datele personale sa fie folosite de catre Lornion, in 

scopuri de marketing, publicitate si pentru a va putea livra comenzile efectuate. S.C. Lornion 

Impex S.R.L. utilizeaza metode si tehnoligii de securitate, impreuna cu politici aplicate 

salariatilor si procedure de lucru, inclusive de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter 

personal colectat conform prevederilor legale in vigoare. 

Informatii generale colectate 

Lornion va colecta informatii sau date care permit identificarea persoanelor fizice ( de 

expemlu: nume, prenume, adresa, numar de telefon, codul numeric personal (CNP) sau adresa de 

posta electronica) si a celor juridice ( adresa de livrare si CUI ). Acestea se numesc date cu 

caracter personal al utilizatorului (persoanei vizate). Acestea sunt necesare pentru a avea 

posibilitate de a va facture si livra produsele comandate. Daca nu doriti ca datele dvs. sa fie 

colectate, va rugam sa nu ni le furnizati.  

Atunci cand ne trimiteti datele cu carcater personal, le putem utilize in urmatoarele 

scopuri declarate, daca nu se specifica altfel: 

a) Stocarea si procesarea a celor informatii care ne permit o intelegere mai profunda 

nevoilor consumatorilor sau modul in care Compania poate imbunatati calitatea 

produselor sau serviciilor oferite; 

b) (sau persoana juridical imputernicita de catre sau un tert care actioneaza in 

numele, in cazul unor actiuni promotionale) poate utilize informatia furnizata 

pentru a intra in contact cu dvs. cu scopul de a raspunde unei solicitari de dvs. sau 

ca sa va fie oferit un premiu pe care l-ati soliciata; si/sau 

c) Poate furniza unei terte parti informatii generale, dar nu individuale, despre 

vizitatorii sau utilizatorii site-urilor (date statistice). 
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Date cu caracter personal al minorilor 

S.C. Lornion Impex S.R.L. nu are nici o intentie sa colecteze date cu caracter personal de 

la personae fizice minore. Oriunde va fi cazul si oricand va considera necesar, va oferi 

instructiuni in mod specific minorilor pe acest website, de a nu furniza astfel de date personale 

si/sau va lua masuri necesare de a asigura existent consimtamantului parintilor sau tutorelui legal 

in cazul unor astfel de furnizari de date personale. 

Parintii sau tutorii trebuie sa cunoasca faptul ca Politica de Confidentialitate guverneaza 

utilizarea de catre a datelor cu caracter personal, dar ca toate datele furnizate voluntar de catre 

minor in sesiuni de conversatii electronice (chat), mesaje electronice (e-mail), comentarii sau 

forumuri de discutii ar putea fi utilizate de catre terte personae in a genera mesaje nesolicitate. 

Operatorul recomanda tuturor parintilor si/sau tutorilor legali sa informeze sis a instruiasca 

minorii cu privire la utilizarea responsabila si in siguranta a datelor personale in momentul 

folosirii Internet-ului. 

Dezvaluirea si transmiterea informatiilor 

S.C. Lornion Impex S.R.L. nu va inchiria, vinde sau transmite informatii cu carcater 

personal ale utilizatorului catre alte persoane sau catre alte companii. Poate transmite informatii 

cu character personal colectate de dvs. tertilor/ companiilor partenere sau afiliate, cu care are 

incheiate contracte de confidentialitate. Aceste terti pot folosi datele cu caracter personal al 

utilizatorilor, furnizate de Lornion, numai in scopurile si campanile initiate de Lornion, dar nu au 

dreptul de a le retransmite sau furniza catre alte entitati sau persoane. 

Lornion nu este raspunzator pentru transmiterea datelor dvs. tertilor in urmatoarele 

cazuri: 

a) daca tranmiterea s-a facut cu acordul dvs. ( utilizatorului); 

b) daca esta necesar transmiterea unor informatii in vederea furnizarii produselor 

si serviciilor solicitate de dvs. 

c) daca datele cu caracter personal care sunt furnizate in mod voluntar in sesiuni 

de discutii (chat), schimburi de mesaje electronice, forumuri de discutii, 



comentarii, sau altele asemenea ce se desfasoara pe acest website ar putea fi 

folosite de terti pentru a genera/ transmite mesaje nesolicitate. 

d) putem transmite informatii cu caracter personal autoritatilor sau institutiilor 

publice conform prevederilor legale: 

• in cazul in care prin dezvaluirea de astfel de date este prevenita o 

infractiune sau se protejeaza siguranta nationala; 

• se protejeaza siguranta persoanei sau siguranta publica;  

• o dispozitie legala sau o autoritate publica o cere; 

• protejeaza drepturile si interesele companiei sau companiilor partenere. 

e) in cazul in care devine insolvabila, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, 

administratorul sau cumparatorul baza de date poate fi vanduta, autorizata, 

tranzactionata doar cu acordul instantei. 

In cazul in care vor aparea situatii mentionate mai sus veti fi anuntati prin email sau 

printr-un anunt postat be website. 

Modificari ale politicii de confidentialitate 

Daca modificarea regulilor de confidentialitate va fi necesara, avand in vedere ca legile 

privind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, recomandarile 

autoritatilor de supraveghere se schimba si se imbunatatesc din cand in cand, se asteapta ca 

aceasta notificare privind confidentialitatea si conditiile de utilizare sa se schimbe si ea, vom 

publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a va informa cu privire la tipurile de 

informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam.  

Informatii despre Cookies 

In momentul accesarii unuia dintre website-urile, asa cum este valabil pentru cele mai 

multe dintre website-urile, acest website colecteaza automat un volum de informatii si le 

stocheaza in fisierul jurnal. Acestea include adresele IP (Protocol Internet), locatia geografica a 

computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informatii despre 

vizitarea acestui website. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati acest website. 

Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a administra acest website, pentru a analiza 



tendintele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe website si pentru a ne ajuta sa intelegem 

preferintele vizitatorilor si nevoile acestora.    

Aceast website utilizeaza cookie-uri, care sunt fisiere de dimensiuni reduse pe care 

browserul le plaseaza pe hard disk-ul utilizatorului. Aceste “cookies” sunt folosite pentru a 

memora numele utiliztorului, parolele si preferintele, pentru a monitoriza parcursuri pe website, 

si pentru a personaliza paginile in functie de vizitator. 

Va recomandam sa studiati instructiunile de utilizare ale borwser-ului Internet pe care il 

utilizati pentru o mai buna intelegere si utilizare a acestor functii. 

Intrebari, reclamatii 

Daca aveti intrebari cu privire la politica noastra de confidentialitate, va rugam sa ne 

contactati prin trimiterea uniu e-mail la responsabilul pentru protectia datelor la office@ 

lornion.ro. 

Daca doriti sa nu folosim sau sa stergem informatiile pe care ni le-ati furnizat, va rugam 

sa ne trimiteti un e-mail catre office@lornion.ro. 

 

 

  

 

 

  

     

 


