
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

Pentru a respecta cerințele stabilite în  LEGE Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu 
caracter personal  privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 
sectorul comunicațiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul 
înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora. 

Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Interlen Pro utilizează și protejează 
orice informații pe care le oferiți site-ului www.cursuri-it.md atunci când utilizați acest site web. 

Interlen Pro se angajează să asigure protecția vieții private. Dacă vă rugăm să furnizați anumite 
informații prin care puteți fi identificați atunci când utilizați acest site web, atunci puteți fi sigur că 
acesta va fi utilizat numai în conformitate cu această declarație de confidențialitate. 

Interlen Pro poate modifica această politică din când în când prin actualizarea acestei pagini. 

CE COLECTĂM 

Este posibil să colectăm următoarele informații: 

numele și prenumele 

informații de contact, inclusiv adresa de e-mail 

alte informații relevante pentru sondajele și / sau ofertele clienților 

CE FACEM CU INFORMAȚIILE PE CARE LE FURNIZAȚI 

Avem nevoie de aceste informații pentru a înțelege nevoile dvs. și pentru a vă oferi un serviciu mai 
bun, în special pentru următoarele motive: 

Păstrarea evidenței interne. 

Este posibil să folosim informațiile pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile. 

Putem să trimitem periodic e-mailuri promoționale despre produse noi, oferte speciale sau alte 
informații pe care considerăm că le puteți găsi interesante folosind adresa de e-mail pe care ați 
furnizat-o. 

Din când în când, este posibil să folosim informațiile dvs. pentru a vă contacta în scopuri de 
cercetare de piață. Vă putem contacta prin e-mail, telefon, fax sau poștă. Este posibil să folosim 
informațiile pentru a personaliza site-ul în funcție de interesele dvs. 

SECURITATE 

Ne-am angajat să vă asigurăm că informațiile dvs. sunt sigure. Pentru a preveni accesul sau 
dezvăluirea neautorizate, am pus în aplicare proceduri fizice, electronice și manageriale adecvate 
pentru a proteja și securiza informațiile pe care le colectăm online. 

CUM UTILIZĂM COOKIES 

Un cookie este un fișier mic care solicită permisiunea de a fi plasat pe hard disk-ul computerului. 
Odată ce sunteți de acord, fișierul este adăugat și cookie-ul vă ajută să analizați traficul web sau vă 
anunță când vizitați un anumit site. Cookie-urile permit aplicațiilor web să vă răspundă în mod 
individual. Aplicația web își poate adapta operațiunile în funcție de nevoile dvs., prin colectarea și 
reținerea informațiilor despre preferințele dvs. 



 

Folosim cookie pentru a identifica ce pagini sunt utilizate. Acest lucru ne ajută să analizăm datele 
despre traficul paginii web și să îmbunătățim site-ul nostru pentru a-l adapta nevoilor clienților. 
Folosim aceste informații doar în scopuri de analiză statistică, iar apoi datele sunt eliminate din 
sistem. 

În general, cookie-urile ne ajută să vă oferim un site web mai bun, permițându-ne să monitorizăm ce 
pagini găsiți utile. Datele cookie nu ne oferă în niciun caz acces la computerul dvs. sau la orice 
informații despre dvs., în afară de datele pe care alegeți să ni le transmiteți benevol. 

Puteți alege să acceptați sau să refuzați cookie-urile. Majoritatea browser-elor web acceptă automat 
cookie-uri, dar puteți modifica de obicei setarea browser-ului pentru a refuza cookie-urile, dacă 
doriți. Acest lucru vă poate împiedica să profitați din plin de site-ul web. 

LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB 

Website-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri de interes. Cu toate acestea, după ce ați 
utilizat aceste link-uri pentru a părăsi site-ul nostru, trebuie să rețineți că nu avem niciun control 
asupra altui site web. Prin urmare, nu putem fi responsabili pentru protecția și confidențialitatea 
informațiilor pe care le furnizați în timp ce vizitați astfel de site-uri și astfel de site-uri nu sunt 
reglementate de această declarație de confidențialitate. Ar trebui să dați dovadă de precauție și să 
consultați politica de confidențialitate aplicabilă site-ului web în cauză. 

CONTROLUL INFORMAȚIILOR DVS. PERSONALE  

Puteți alege să restricționați colectarea sau utilizarea informațiilor dvs. personale în următoarele 
moduri: 

- de fiecare dată când vi se solicită să completați un formular pe site-ul web, căutați căsuța pe 
care puteți face clic pentru a indica faptul că nu doriți ca informațiile să fie utilizate de 
nimeni în scopuri de marketing direct 

- dacă ne-ați dat acordul în prealabil cu utilizarea informațiilor dvs. personale în scopuri de 
marketing direct, vă puteți schimba părerea în orice moment, scriind prin e-mail la 
office@cursuri-it.md. 

Nu vom vinde sau distribui informațiile dvs. personale către terți decât dacă avem permisiunea dvs. 
sau dacă suntem impuși prin lege în acest sens. Este posibil să folosim informațiile dvs. personale 
pentru a vă trimite informații promoționale despre terțe părți care credem că vi se pot părea 
interesante, dacă sunteți de acord cu acest lucru. 

POLITICA DE RAMBURSARE 

Puteți anula comanda și primi o rambursare completă dacă nu ați rămas satisfăcuți după prima lecție 
a cursului. Mai târziu banii nu se întorc. 

DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI 

 Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menționarea sursei și în limitele prevăzute 
de legislația drepturilor de autor și a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de 
obținerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligația de a obține 
acest acord anulează autorizația mai sus menționată. Restricția de a reproduce materialele de pe site 
va fi clar indicată acolo unde este cazul. 


