CAP. 2 POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE.
Folosim informațiile pe care le culegem din toate serviciile noastre pentru a oferi, a administra, a proteja și
a
îmbunătăți
serviciile
noastre
precum
si
pentru
a dezvolta
altele
noi.
Deasemenea, folosim aceste informații pentru a vă transmite informatii vitale functionarii continue si in
siguranta a serviciilor de telefonie oferite:
 informatii despre valoarea creditului din contul dvs.
 avertizari cand sumele din cont sunt insuficiente pentru continuarea serviciului
 avertizari de securitate: schimabare parola, creare PIN de securitate, depasire limita valoare zilnica
setata a convorbirilor
 marketing. Oferte sau modificari ale tarifelor aferente serviciilor noastre de telefonie.
 Notificari:
o notificare pe email cu privire la apelurile la care nu ai raspuns pe numarul ClickPhone
o notificare pe email cu mesajele vocale in format audio lasate pe numarul ClickPhone
o notificari pe email cu privire la schimbare parola/ recuperare parola contului ClickPhone
o notificare pe email la trimitere / primire fax
o notificare pe email la schimbarea IP ului de la care centrala ClickPhone sa permita
efectuarea si primirea de apeluri telefonice doar de la o anumita adresa IP
o notificare pe email la alimentarea contului ClickPhone cu credit
o notificare pe email la confirmarea inregistrarii unei plati
Putem să utilizăm adresa dvs. de e-mail pentru a vă informa despre serviciile noastre, cum ar fi anunțuri
despre modificările sau îmbunătățirile viitoare.
Politica de confidenţialitate a “operatorului” se poate modifica periodic. Drepturile dvs. în baza acestei
politici de confidenţialitate nu vor fi diminuate fără consimţământul dvs. explicit. Orice modificări aduse
politicii de confidenţialitate vor fi notificate cu o mai mare vizibilitate (inclusiv, în cazul anumitor servicii, o
notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate). De asemenea, vom păstra în
arhivă versiunile anterioare ale acestei Politici de confidenţialitate, astfel încât să le puteţi consulta.
“OPERATORUL” prelucrează informaţii cu caracter personal pe serverele proprii colocate in NXDATA 2 Bulevardul Dimitrie Pompeiu 6-A, complex UpGround, BOB building, București 020337.
Informaţiile dvs. cu caracter personal de natura financiar contabila sunt prelucrate pe serverele situate la
sediul social al societatii din Str. Avram Iancu nr.22, corp A, sector 2 Bucuresti
“OPERATORUL” asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale
Clientului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării datelor cu
caracter personal ale Clientului.
În acest sens vă precizăm că tote serverele si site-ul clickphone.ro utilizează măsuri de securitate
împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informaților care se află in controlul nostru si sunt
implementate masuri care asigura fiabilitatea, recuperarea si integritatea datelor.

