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Colectarea datelor cu caracter personal 
Compania Concord Service Center SRL utilizeaza doar informatiile personale care sunt furnizate de catre 
dumneavoastra in momentul in care accesati pagina web www.werepairit.com sau completand formularul de 
contact, cu datele dumneavoastra: nume si prenume, functie, compania la care lucrati, telefon, email, cod 
numeric personal, adresa postala sau alte informatii. 
 
Utilizarea datelor cu caracter personal 
Compania Concord Service Center SRL foloseste informatiile personale pe care le furnizati pentru a va raspunde 
intrebarilor adresate prin formularul de contact. Compania Concord Service Center SRL utilizeaza aceste 
informatii pentru a face analize legate de profilul clientului sau al potentialului client, cu scopul de a ii intelege 
mai bine si a proiecta produse pe specificul nevoilor acestora si a imbunatati mesajul si continutul paginilor 
web. Compania Concord Service Center SRL poate utiliza aceste informatii cu scopul de a va contacta ulterior 
pentru a promova produse si servicii care fac parte din oferta companiei. 
 
Utilizarea datelor anonime 
In plus fata de informatiile pe care le furnizati in momentul in care accesati site-ul nostru, Compania Concord 
Service Center SRL utilizeaza instrumente cu scopul de a colecta informatii anonime despre utilizarea site-ului: 
analize legate de numarul de vizitatori, pagini accesate, link-uri de interes, orasul si tara de care apartin, 
browser-ul pe care il folosesc in navigare, device-ul IT de pe care acceseaza pagina web. Acest instrument este 
utilizat pentru a crea doar o statistica in legatura cu vizitatorii paginii web si nu furnieaza date de identificare 
personale. 
Compania Concord Service Center SRL poate partaja unele sau toate datele cu caracter personal colectate prin 
intermediul paginilor web ale companiei, cu subcontractorii sai, care utilizeaza aceste date, in conformitate cu 
aceasta politica de confidentialitate, in vederea atingerii scopurilor pentru care ne-ati furnizat datele dvs 
personale. 
 
Furnizarea datelor cu caracter personal 
Pot exista alte imprejurari, limitate, in care Compania Concord Service Center SRL poate imparti sau transfera 
datele cu caracter personal din bazele noastre de date, de exemplu, pentru a se conforma cu o cerinta legala 
pentru administrarea justitiei, pentru a proteja interesele vitale sau in cazul unei vanzari corporative, de 
fuziune, reorganizare, dizolvare sau un eveniment similar. In timp ce nicio metoda de transmitere a datelor nu 
este garantata impotriva interceptarii ilegale de catre terti sau alta utilizare incorecta, compania Concord 
Service Center SRL asigura pe cat posibil protectia datelor dumneavoastra, investind in sisteme de securitate a 
informatiilor, standarde de criptare si metode offline de securiate a dispozitivelor noastre IT. 
 
Daca aveti intrebari referitoare la politica de confidentialitate a datelor cu character personal sau preocupari in 
legatura cu modul in care compania Concord Service Center SRL proceseaza datele dumneavoastra personale, 
va rugam sa ne contactati: contact@werepairit.com sau 0332-403.831. 
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