Hanes Global Supply Chain Romania SRL
Confidențialitatea datelor consumatorului și notificare referitoare la fișierele
temporare (cookie)
Hanes Global Supply Chain Romania SRL este un producător și comerciant de confecții de uz curent și cu
funcționalitate de bază, responsabil social, având unele dintre cele mai puternice branduri de îmbrăcăminte din
lume. În Europa, Hanes deține și exploatează branduri precum Bellinda, Playtex, Wonderbra, DIM, Shock Absorber,
Nur Die / Nur Der.
În cadrul Hanes ne respectăm clienții ("vizitator", "dumneavoastră", "(a)l dumneavoastră") și recunoaștem
importanța protejării confidențialității și securității informațiilor. Prezenta notificare privind confidențialitatea
datelor consumatorului și notificarea cu privire la fișierele temporare (cookie) ("Notificarea") oferă o imagine de
ansamblu asupra practicilor în cadrul Hanes și al afiliaților, filialelor și asociaților ("Hanes", "noi", "(ale) noastre",
"nouă" ) cu privire la colectarea, utilizarea și divulgarea datelor cu caracter personal cu privire la consumatori.
Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin intermediul căreia puteți fi identificat ca persoană,
cum ar fi numele dumneavoastră și datele de contact.
Termenii "consumator", "(a)l dumneavoastră" și "dumneavoastră", astfel cum sunt utilizați în prezenta Notificare,
sunt destinați să facă referire la consumatorii și vizitatorii Site-ului Hanes. Prezenta Notificare se aplică
informațiilor colectate pe acest Site. Dacă ați furnizat informații personale prin intermediul unuia din site-urile
noastre din SUA, trebuie să consultați politica de confidențialitate oferită pe Site-ul respectiv, deoarece acestea
pot fi guvernate de condiții diferite. Prezenta Notificare nu se aplică și nici nu guvernează:
•
•
•

Site-ului corporativ Hanes; sau
Colectării și utilizării de informații legate de achizițiile efectuate în locațiile noastre de comerț cu
amănuntul; sau
Terțelor societăți (incluzând, dar nelimitându-se la site-urile, platformele sau aplicațiile acestora) pe care
nu le deținem și nu le controlam. Aceste site-uri pot avea propriile anunțuri de confidențialitate și termeni
și condiții pe care va trebui să le consultați.

Hanes va încerca să obțină consimțământul dumneavoastră cu privire la colectarea și utilizarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal atunci când acest lucru este impus de legea aplicabilă. Hanes respectă
deciziile dumneavoastră privind colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți
posibilitatea de a revoca acordul dumneavoastră în orice moment, sub rezerva obligațiilor legale aplicabile, și
puteți face aceasta selectând click pe linkul "dezabonare" inclus în comunicări sau contactând Hanes utilizând
informațiile de contact furnizate în prezenta Notificare.

Colectarea informațiilor
Hanes va colecta informații direct de la dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru sau dacă folosiți celelalte
servicii online ale noastre. De asemenea, putem colecta informații din alte surse comerciale disponibile, în cazurile
permise de legea aplicabilă. Printre tipurile de informații pe care este posibil să le colectăm de la dumneavoastră
se află și:
•
•
•

Numele dumneavoastră
Date de contact, cum ar fi adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon sau de mobil
Adresa de IP

În cazul în care nu doriți săfurnizați către Hanes datele dumneavoastră cu caracter personal, este posibil să nu vă
putem oferi produsele sau serviciile pe care le-ați solicitat sau informa cu privire la produsele și ofertele noastre
din cadrulHanes.
Pentru mai multe informații, selectați click aici.

Utilizarea informațiilor
Folosim informațiile pe care ni le furnizați pentru a vă oferi produsele sau serviciile pe care le-ați solicitat, pentru a
gestiona și a îmbunătăți site-urile noastre și serviciile pe care vi le oferim, precum și pentru a vă oferi informații
despre alte produse sau oferte Hanes și despre acele oferte de la partenerii noștri de afaceri atent selecționați.
Pentru mai multe informații, selectați click aici.

Partajarea informațiilor dumneavoastră
Hanes vă respectă dreptul la viața privată și, în consecință, partajează datele dumneavoastră cu caracter personal
numai într-un număr limitat de situații. Este posibil să partajăm informațiile dumneavoastră cu terți de încredere
ce furnizează servicii în numele nostru (cum ar fi onorarea comenzilor sau pentru a vă transmite informații despre
produse sau servicii ce ar putea fi de interes pentru dumneavoastră). De asemenea, putem partaja informațiile
dumneavoastră cu partenerii de afaceri atent selectați, în cazurile în care avem consimțământul dumneavoastră și
atunci când suntem obligați să facem aceasta, cu autoritățile guvernamentale, atunci când trebuie să îndeplinim o
obligație legală
Pentru mai multe informații, selectați click aici.

Protejarea informațiilor dumneavoastră
Hanes a implementat măsuri administrative, fizice și tehnice pentru a vă proteja informațiile de pierderi sau de
utilizare sau modificare neautorizată. Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atâta timp cât
este necesar pentru a îndeplini scopurile enunțate în momentul colectării informațiilor dumneavoastră sau după
cum se menționează în prezenta Notificare, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă permite sau impune o
perioadă mai lungă de păstrare.
Pentru mai multe informații, selectați click aici.

Drepturile dumneavoastră și modul în care ne puteți contacta
În conformitate cu legea aplicabilă, aveți dreptul de a accesa, a vi se corecta și a vi se șterge informațiile colectate
despre dumneavoastră și dreptul de a vă opune, din motive legitime, prelucrării acestor informații. De asemenea,
puteți alege modul în care Hanes comunică cu dumneavoastră
Pentru mai multe informații, selectați click aici.

Cookie-uri și alte tehnologii
Hanes și terții furnizori de servicii vor folosi diverse tehnologii, cum ar fi cookie-urile și beacon-urile web, pentru a
înțelege mai bine modul în care site-urile noastre sunt utilizate, pentru a vă personaliza experiența și pentru a vă
oferi publicitate și conținut online adaptat intereselor dumneavoastră. Puteți accepta sau respinge cookie-urile
prin intermediul setărilor din browser. Prin utilizarea site-urilor noastre vă dați consimțământul pentru utilizarea
de cookie-uri în conformitate cu prezenta Notificare. Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor va trebui
să ajustați în mod adecvat setările browser-ului.

Pentru mai multe informații, selectați click aici.

Colectarea de informații
În conformitate cu legea aplicabilă, Hanes va colecta informații despre dumneavoastră în diverse moduri, ca de
exemplu:
•
•
•

Atunci când achiziționați un produs sau vă înregistrați pentru un concurs, o promoție sau un buletin
informativ; sau
Atunci când vizițați și folosiți Site-urile noastre sau
Prin intermediul terților, cum ar fi partenerii noștri de afaceri sau surselor comerciale disponibile

Vom colecta doar informațiile necesare pentru a îndeplini scopurile descrise atunci când solicităm aceste
informații. Dacă alegeți să nu furnizați anumite informații, este posibil să nu vă putem furniza produsele sau
serviciile pe care le-ați solicitat sau să vă informăm despre produsele și ofertele noastre de la Hanes.
După cum permite legea aplicabilă, informațiile pe care Hanes le colectează despre dumneavoastră pot fi
combinate pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți experiența de utilizator și pentru a mări gama de produse și servicii
ce v-ar putea interesa.

Informațiile pe care le furnizați
Hanes va colecta informații de la dumneavoastră atunci când vizitați Site-ul. De exemplu, puteți furniza aceste
informații atunci când cumpărați un produs, când vă abonați la diverse servicii, cum ar fi comunicările prin e-mail,
când postați recenzii sau alt conținut generat de utilizator, când compilați o listă cu "Produsele mele favorite" sau
alte liste de produse, când participați la concursuri, când răspundeți la un sondaj sau când comunicați cu serviciul
pentru clienți. Mai jos sunt exemple de informații pe care este posibil să le colectăm direct de la dumneavoastră:
•
•
•
•
•
•

Nume
Date de contact, cum ar fi adresa de e-mail, adresa poștală, și numărul de telefon sau mobil
Data nașterii
Înregistrarea convorbirii avute cu echipa de servicii pentru clienți
Detaliile contului dumneavoastră de pe site
Cardul de credit sau alte informații referitoare la plată pentru achizițiile pe care le faceți pe Site

Atunci când colectăm date cu caracter personal direct de la dumneavoastră, câmpurile ce sunt obligatorii sau
opționale vor fi indicate în mod clar. Dacă nu doriți să furnizați informațiile solicitate în câmpurile obligatorii, nu
vom putea procesa solicitarea sau comanda.

Informațiile colectate atunci când vizitați site-urile Hanes sau când utilizați alte servicii online pe care
le oferim
Hanes și furnizorii de servicii ce acționează în numele nostru utilizează cookie-uri, web beacons, cookie-uri flash
(cunoscute și sub denumirea de obiecte partajate local) și tehnologii cookie (denumite colectiv "Cookie-uri")
pentru a primi și stoca anumite tipuri de informații de câte ori vizionați promoțiile și reclamele noastre , sau când
utilizați Site-ul nostru. Aceste informații pot include paginile pe care le accesați pe Site-ul nostru, adresa web de la
care ați venit, tipul de browser / dispozitiv / hardware pe care îl utilizați, informațiile despre achiziție și procesul de
finalizare a comenzii, termenii de căutare și localizarea geografică a mobilului precum și e-mailurile Hanes pe care
le deschideți.
Alte informații referitoare la cookie-uri precum și modul în care le puteți controla puteți găsi aici.

Informații colectate din alte surse
În conformitate cu legislația aplicabilă, Hanes poate colecta informații despre dumneavoastră din alte surse, cum
ar fi partenerii noștri de afaceri și din surse comerciale disponibile. Exemple de informații pe care este posibil să le
colectăm din alte surse includ numele dumneavoastră, date de contact, cum ar fi adresa de e-mail sau adresa
poștală, data nașterii, date despre consumator și studii de piață, incluzând comportamentul în calitate de
cumpărător și orice date sau activități publicate, cum ar fi bloguri, videoclipuri, postări pe internet și alte tipuri de
conținut generat de utilizator.
De asemenea, mai obținem informații și de la terți. De exemplu, anumite părți din Site pot include funcții sau
widget-uri de la diferite platforme sociale, cum ar fi Facebook, Google Plus, Twitter, Pinterest, Instagram, Tumblr și
YouTube (denumite individual " Platformă de Social Media") și vă putem da posibilitatea să vă înregistrați sau să vă
conectați la Site prin intermediul unei Platforme de Social Media. Aceste funcții utilizează module Cookie pentru a
colecta informații despre adresa dumneavoastră de IP și paginile de pe Site-ul nostru pe care le-ați vizitat.
Interacțiunile dumneavoastră cu aceste funcții sunt reglementate de termenii de utilizare și de politicile de
confidențialitate ale societăților care le furnizează.

Utilizarea informațiilor dumneavoastră
Hanes utilizează informațiile pe care le colectează despre dumneavoastră și despre utilizarea de către
dumneavoastră a Site-ului nostru din diverse motive legate de operațiunile noastre comerciale și după cum se
stipulează în prezenta Notificare, și putem să combinăm informații despre dumneavoastră pe care le colectăm
online, în magazinele noastre, prin intermediul aplicațiilor pentru mobile și din terțe surse. Mai jos sunt câteva
exemple privind modul în care informațiile dumneavoastră pot fi utilizate.
Comunicări de afaceri: pentru a putea comunica cu dumneavoastră din motive comerciale, cu acordul
dumneavoastră sau conform legislației aplicabile:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră (inclusiv, de exemplu, pentru a prelucra o comandă ce
include plata pentru orice produse pe care le-ați achiziționat direct de la noi; pentru a participa la o
tombolă, pentru a publica un testimonial, o fotografie, un comentariu, o întrebare sau altă partajare
socială pe site-urile noastre ; pentru a primi informații despre produse sau cataloage prin poștă sau
pentru a vă înscrie în programul nostru de e-mail);
Pentru a vă invita să participați la studii de piață;
Pentru a furniza orice notificări necesare vizitatorilor noștri și pentru a-i informa cu privire la actualizările
Site-ului;
Pentru a trimite pe e-mail oferte, anunțuri sau buletine informative pe adresa dumneavoastră de e-mail
(aceste e-mailuri pot proveni de la oricine din cadrul Hanes, inclusiv orice afiliat Hanes);
Pentru a vă trimite oferte, anunțuri sau buletine informative prin poștă, la adresa pe care ați ales să o neo puneți la dispoziție;
Pentru a vă contacta (fie printr-un apel vocal obișnuit, fie printr-un SMS sau un mesaj text) pe un număr
de telefon fix sau mobil pe care ni l-ați dat, pentru a vă oferi informații despre produsele noastre, oferte
speciale sau promoții;
Pentru a vă contacta utilizând un număr de telefon pe care l-ați furnizat, pentru a finaliza o tranzacție pe
care ați inițiat-o cu noi;
Pentru a permite utilizatorilor să înregistreze un cont pe Site și să se conecteze utilizând datele de
identificare de pe o Platformă de Social Media;
Pentru a furniza aplicații sau funcții interactive ale Site-ului, cum ar fi recenzii despre produse sau
comunicări de marketing și alte informații referitoare la produsele, serviciile și promoțiile noastre;
Pentru a administra promoții, sondaje și focus grupuri; și

•
•

Pentru a furniza servicii bazate pe locație, inclusiv rezultate de căutare și alt conținut personalizat, prin
utilizarea informațiilor despre locație obținute de pe dispozitivul dumneavoastră mobil;
Pentru a furniza mesaje publicitare ce sunt adaptate în mod special intereselor dumneavoastră.

Monitorizarea resurselor: Pentru a monitoriza utilizarea facilităților și resurselor Hanes și pentru a asigura locațiile,
bunurile și informațiile Hanes:
•
•
•

înțelegerea modului în care utilizați Site-ul în scopuri de cercetare internă și pentru a ne îmbunătăți
mesajele despre produse pentru dumneavoastră;
îmbunătățirea conținutului, aspectului și utilității Site-ului; și
monitorizarea împotriva furtului și fraudelor.

Conformitatea cu legislația și reglementările: conformitatea, evaluările de control intern și auditurile (efectuate
de Hanes și furnizorii de servicii de audit extern) și, în măsura permisă de prezenta Notificare și de legislația
aplicabilă, acordarea de suport pentru aplicarea legii.

Modul în care pot fi partajate informațiile dumneavoastră
Hanes vă respectă confidențialitatea și, prin urmare, partajează datele cu caracter personal într-un număr limitat
de circumstanțe.

În cadrul Hanes
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate în cadrul companiei Hanes în scopuri de marketing și
alte scopuri administrative, conform legislației în vigoare. Dacă nu doriți să primiți informații de marketing de la
Hanes, puteți utiliza linkul de dezabonare din fiecare comunicare prin e-mail pe care v-o trimitem, sau ne puteți
contacta la informațiile furnizate mai jos.

Cu terții furnizori de servicii
În calitate de organizație globală, Hanes se bazează pe terți furnizori de servicii pentru a efectua diverse operațiuni
de afaceri în numele nostru. Atunci când partajăm datele dumneavoastră personale cu furnizori de servicii terți,
vom partaja numai informațiile de care aceștia au nevoie pentru a efectua serviciile pe care le solicităm și le
impunem să protejeze aceste informații și să nu le folosească în niciun alt scop. De exemplu, putem utiliza furnizori
de servicii în următoarele scopuri:
•
•
•
•
•
•

Pentru a îndeplini solicitările de produse, inclusiv gestionarea procesării plăților și expedierea
Pentru a gestiona promoții sau campanii
Pentru găzduirea site-urilor noastre și pentru a trimite e-mail-uri sau alte comunicări
Pentru a analiza datele noastre, uneori împreună cu date din alte surse, pentru a vă trimite comunicări
Pentru a efectua studii de piață și a analiza date pentru a îmbunătăți produsele, serviciile și site-urile
noastre
Pentru a achiziționa sau gestiona spațiu publicitar pe alte site-uri sau aplicații sau prin conținut publicitar
(cum ar fi text, grafică, animații, videoclipuri etc.) afișate pe aceste site-uri sau aplicații, pentru a ne
promova afacerea și promoțiile actuale. Acești furnizori de servicii de publicitate pot utiliza Cookie-uri
pentru a colecta informații ce nu pot fi identificate referitoare la vizitele dumneavoastră pe Site. Aceste
informații ce nu pot fi identificate nu includ numele, adresa, adresa de e-mail sau alte informații ce vă pot
identifica direct; dar pot include, în unele cazuri, adresa de IP. În afară de informațiile despre vizitele
dumneavoastră pe Site, furnizorii noștri de servicii pot utiliza, de asemenea, informațiile despre vizitele
dumneavoastră pe alte site-uri web pentru a viza anunțurile pentru produsele și serviciile noastre
disponibile.

În cazul în care Hanes sau oricare dintre afiliații săi sunt achiziționați integral sau parțial de către un terț,
informațiile dumneavoastră pot fi incluse în activele transferate. Sub rezerva excepțiilor descrise mai jos, Hanes nu
vinde, închiriază sau pune la dispoziția niciunui terț datele personale colectate pe Site.

Cu partenerii noștri de afaceri atent selectați
Hanes lucrează deseori cu parteneri de afaceri atent selectați pentru a oferi promoții comune sau produse ce v-ar
putea interesa. În cazurile permise de legea aplicabilă, vom combina informații despre dumneavoastră cu
partenerii noștri de afaceri, astfel încât să vă putem transmite comunicări promoționale. Pentru aceste programe,
vom stipula clar când vom colecta date dumneavoastră cu caracter personal că informațiile dumneavoastră vor fi
partajate cu partenerii noștri de afaceri atent selectați și vă vom solicita consimțământul în acest sens, conform
cerințelor legii aplicabile.
Dacă preferați să nu primiți aceste comunicări comune, puteți renunța urmând instrucțiunile furnizate în aceste
comunicări sau prin prezenta Politică.

Alte cazuri în care informațiile dumneavoastră ar putea fi partajate
Este posibil să divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal dacă vom considera că acest lucru este
necesar pentru protejarea și apărarea dreptului și a proprietății Hanes, incluzând punerea în executare a
Termenilor și Condițiilor noastre sau în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege și/sau de către
autorități guvernamentale.
Este posibil să partajăm, în scopuri comerciale Hanes, informații agregate sau anonime care nu vă identifică. De
exemplu, putem dezvălui numărul de vizitatori de pe site-urile noastre. De asemenea, putem partaja informații
agregate sau anonime cu partenerii noștri de afaceri în scopuri proprii, conform legislației în vigoare.

Conținut generat de utilizator
Unele site-uri Hanes permit utilizatorilor să trimită conținut propriu sau să participe la bloguri etc. Orice informație
pe care o trimiteți sau o postați drept conținut generat de utilizator pe site-urile Hanes va deveni informație
disponibilă publicului. Vă recomandăm să fiți precaut atunci când decideți să dezvăluiți orice informații în aceste
mesaje sau postări. Hanes nu poate împiedica terții să utilizeze aceste informații încălcând prezenta Notificare,
legea sau viața privată și siguranța dumneavoastră personală. Hanes nu este responsabilă pentru rezultatele
acestor postări.

Transferul de informații
În calitate de organizație globală, informațiile dumneavoastră pot fi transferate în cadrul organizației Hanes situată
într-o altă țară decât cea în care locuiți sau către terții de încredere din alte țări, pentru ca aceștia să poată prelucra
informațiile dumneavoastră în numele nostru. Aceasta poate include transferul informațiilor dumneavoastră către
Statele Unite. Prin utilizarea acestui site sau prin furnizarea de informații către Hanes, sunteți de acord să
transferăm aceste informații în conformitate cu termenii prezentei Notificări și în conformitate cu legislația
aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal.
Hanes va respecta legile aplicabile privind protecția datelor atunci când transferă informațiile dumneavoastră întro altă țară și a implementat proceduri pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu prezenta Notificare și cu
legea aplicabilă, indiferent de locul în care sunt transferate informațiile dumneavoastră

Protejarea informațiilor dumneavoastră
Hanes a implementat măsuri administrative, fizice și tehnice pentru a vă proteja informațiile de pierderi sau
utilizări sau modificări neautorizate. Informațiile dumneavoastră sunt stocate într-un mediu securizat și accesul la

acestea este restricționat pentru a împiedica accesul neautorizat, modificarea sau utilizarea necorespunzătoare și
este permis numai acelor angajați sau terților care lucrează în numele nostru, pe principiul cunoașterii numai a
ceea ce este necesar
Hanes va păstra informațiile dumneavoastră pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile prezentate în
această Politică, cu excepția cazului în care este necesară sau permisă de lege o perioadă de retenție mai lungă.

Drepturile dumneavoastră și cum ne puteți contacta
Hanes vă respectă dreptul de a alege modul în care vă putem contacta. Dacă doriți să nu mai primiți informații de
la Hanes, puteți urma instrucțiunile de renunțare oferite în orice mesaj de comunicare pe care îl primiți. Hanes vă
onorează solicitarea de a nu mai primi mesaje promoționale de la noi, conform instrucțiunilor de renunțare
indicate. Cu toate acestea, este posibil să continuăm să vă trimitem comunicări legate de serviciu, cum ar fi emailuri ce confirmă cumpărăturile efectuate pe site-urilor noastre web. Putem, de asemenea, să reținem
informațiile dumneavoastră în scopul păstrării înregistrărilor, de exemplu, pentru a ne asigura că respectăm
solicitarea dumneavoastră de a nu trimite un anumit tip de mesaje.
În conformitate cu legea aplicabilă, aveți dreptul de a accesa, a vi se corecta și a vi se șterge informațiile colectate
despre dumneavoastră și dreptul de a vă opune, din motive legitime, prelucrării acestor informații. Pentru a vă
exercita aceste drepturi, vă rugăm să scrieți la:
Hanes Czech Republic, s.r.o., se sídlem K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, v oddílu a vložce C 17620, IČO: 44264283

Cookie-uri și alte tehnologii
Hanes utilizează cookie-uri și alte tehnologii online pentru a sprijini site-urile și serviciile noastre online și pentru a
ajuta la colectarea datelor. Fișierele cookie sunt mici fișiere text ce pot identifica în mod unic dispozitivul
dumneavoastră (de exemplu, computer, tabletă, smartphone), dar care pot conține și alte informații.
Prin utilizarea site-urilor noastre, vă oferiți consimțământul pentru utilizarea de cookie-uri în conformitate cu
această Notificare. Cookie-urile pe care le emitem sunt utilizate în scopurile descrise în prezenta Notificare, sub
rezerva alegerilor făcute prin intermediul setărilor din browser-ul dumneavoastră, ce pot fi modificate în orice
moment. Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre, trebuie să ajustați setările browser-ului în
mod corespunzător. Dacă dezactivați cookie-urile pe care le folosim, este probabil ca acest lucru să vă influențeze
experiența de utilizator în timpul utilizării site-ului.
Este posibil să folosim module cookie pentru a adapta publicitatea și ofertele pe care le vedeți, pe baza datelor
referitoare la navigarea dispozitivului dumneavoastră pe site-ul nostru sau în cadrul site-urilor sau serviciilor
publicate de terți pe care utilizam cookie-uri. Dacă ați ales anterior să furnizați către Hanes datele dumneavoastră
cu caracter personal, este posibil, în funcție de opțiunile dumneavoastră, să combinăm datele de navigare de pe
dispozitivul dumneavoastră și să procesăm modulele cookie pe care le emitem cu datele dumneavoastră personale
pentru a vă trimite, de exemplu, mesaje publicitare personalizate care vă vizează în mod specific, de care puteți fi
interesat personal. În orice moment puteți solicita să nu mai primiți anunțuri personalizate pentru datele de
navigare de pe dispozitivul dumneavoastră, contactându-ne direct gratuit sau utilizând linkul de dezabonare inclus
în orice corespondență pe e-mail pe care o primiți de la noi.

Cookie-uri pe care le emitem noi
Atunci când vizitați Site-ul nostru, în funcție de alegerile făcute prin intermediul setărilor browser-ului
dumneavoastră, vom instala module cookie pe dispozitivele dumneavoastră, care ne vor permite să recunoaștem
browserul de pe dispozitivul dumneavoastră pe durata sesiunii de cookie-uri. Cookie-urile pe care le emitem sunt
utilizate în următoarele scopuri, în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru:

•

•

•

•
•

Pentru a compila statistici cum ar fi volumul de trafic și utilizarea diverselor componente ale Site-urilor
noastre (incluzând secțiunile, conținutul și paginile vizitate), pentru a spori gradul de utilizare a serviciilor
noastre
Pentru a adapta aspectul Site-ului nostru și preferințele de afișare (cum ar fi limbajul, rezoluția, sistemul
de operare) al dispozitivului dumneavoastră atunci când vizitați Site-ul nostru, în funcție de hardware-ul și
software-ul dispozitivului dumneavoastră
Pentru a stoca informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularelor de pe site-urile noastre
(cum ar fi înregistrarea contului) sau prin intermediul produselor, serviciilor sau informațiilor pe care le-ați
selectat pe site-ul nostru (cum ar fi conținutul coșului dumneavoastră de cumpărături)
Pentru a permite accesul la zonele restricționate sau private de pe site-ul nostru, cum ar fi contul
dumneavoastră, prin identificatori sau date pe care le-ați furnizat anterior
Pentru a implementa măsuri de securitate, cum ar fi atunci când vi se solicită să vă conectați din nou la un
conținut sau serviciu după ce nu l-ați accesat o anumită perioadă de timp.

Cookie-uri emise de terți
În afară de cookie-urile setate de Hanes când vizitați Site-ul nostru, și terțe părți pot seta cookie-uri pe dispozitivul
dumneavoastră. Acest lucru poate fi deoarece acestea furnizează un serviciu pentru Hanes, cum ar fi analiza sau
întreținerea Site-ului, sau pentru că Site-ul nostru deține conținut sau publicitate de la acei terți. Problema și
utilizarea cookie-urilor de către terți fac obiectul politicilor de confidențialitate ale acelor terți. Vă vom informa
despre scopul cookie-urilor pe care le cunoaștem pentru a vă permite să alegeți în cunoștință de cauză setările
pentru cookie-uri.
Cookie-urile emise de terți pot servi acestora, în timpul sesiunii de cookie-uri, în următoarele scopuri:
•
•
•

Să numere de câte ori este afișat și difuzat conținutul publicitar prin intermediul spațiului nostru
publicitar
Să identifice anunțurile afișate și numărul de utilizatori care au selectat click pe fiecare anunț pentru a
calcula statistici
Să recunoască dispozitivul dumneavoastră în urma navigării ulterioare pe orice alte site-uri sau servicii pe
care acești agenți de publicitate sau terți emit aceste cookie-uri și, dacă este cazul, să adapteze aceste
terțe site-uri și servicii sau publicitate pe care le afișează.

Publicitatea bazată pe interes
Publicitatea bazată pe interes utilizează informații despre dumneavoastră pentru a furniza o publicitate relevantă
și țintită ce ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Selectați click aici pentru informații suplimentare despre
publicitatea bazată pe interes. Aceste mesaje publicitare vor fi afișate pe un site Hanes sau în altă parte pe
Internet. Puteți să limitați primirea anunțurilor bazate pe interes pe pagini web sau în aplicații pentru mobil în
următorul mod:
•
•

Ștergând și refuzând cookie-urile din browser(-ele) dumneavoastră
Renunțând să primiți publicitate bazată pe interes de pe site-urile societăților ce participă la Digital
Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices/#completed) sau la Network Advertising Initiative
(http://www.networkadvertising.org/choices/).

Unele sisteme de operare pentru dispozitive mobile vă permit să limitați utilizarea informațiilor pentru a oferi
publicitate bazată pe interese pe aplicațiile mobile. Puteți verifica setările de pe dispozitivul dumneavoastră pentru
opțiunile ce sunt disponibile prin intermediul sistemului de operare al dispozitivului dumneavoastră. Rețineți: dacă
alegeți opțiunea de renunțare la publicitatea bazată pe categorii de interese a societății Hanes, puteți continua să

vedeți sau să primiți publicitate online de la noi, însă este posibil ca aceste anunțuri să nu mai fie la fel de relevante
pentru dumneavoastră

Cum puteți controla cookie-urile
Există mai multe opțiuni disponibile pentru a vă ajuta să gestionați cookie-urile pe dispozitivul dumneavoastră. În
orice moment puteți schimba setările browser-ului de pe dispozitivul dumneavoastră, ceea ce va schimba probabil
condițiile de acces la anumite servicii ce necesită utilizarea cookie-urilor. Puteți alege în orice moment să vă
exprimați și să modificați doleanțele în ceea ce privește cookie-urile prin mijloacele descrise în continuare.
Consimțământul pentru cookie-uri
Salvarea unui cookie pe un dispozitiv depinde de alegerea utilizatorului și a browser-ului de dispozitiv pe care îl
utilizează pentru a-și exercita opțiunea. Dacă acceptați cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră, acestea pot fi
salvate pe dispozitivul dumneavoastră, integrate în paginile pe care le vizualizați și pot fi stocate temporar într-o
zonă dedicată de pe dispozitiv. Aceste cookie-uri vor putea fi citite numai de către emitent.
Respingerea cookie-urilor
Dacă respingeți cookie-urile pe dispozitivul dumneavoastră sau dacă ștergeți cookie-urile stocate anterior, este
posibil să nu mai puteți beneficia de anumite caracteristici care necesită cookie-uri pentru a naviga în anumite
zone ale site-ului nostru, cum ar fi limba implicită pe care ați solicitat-o sau țara de unde dispozitivul
dumneavoastră este conectat la Internet. Nu suntem răspunzători sau responsabili pentru consecințele legate de
funcționarea defectuoasă a serviciilor noastre cauzate de imposibilitatea de a înregistra sau de a citi cookie-urile
necesare operării pe care le-ați respins sau le-ați șters.
Puteți seta browser-ul astfel încât fișierele cookie să fie stocate pe dispozitivul dumneavoastră sau să fie respinse
fie sistematic, fie de către emitent. De asemenea, puteți seta browser-ul astfel încât să fie necesar să acceptați sau
să respingeți cookie-urile, înainte ca acestea să fie stocate pe dispozitivul dumneavoastră.
Fiecare browser este diferit, iar abilitatea dumneavoastră de a gestiona cookie-urile este deseori descrisă în meniul
Help din browser. Pentru a vă ajuta, vă oferim mai jos câteva sfaturi suplimentare. Rețineți că acest lucru nu va
împiedica afișarea de anunțuri pe dispozitivul dumneavoastră, ci doar va bloca tehnologiile care adaptează
anunțurile la navigarea și interesele dumneavoastră.

Browser

Cum să alegeți setările

Internet Explorer
TM

• Selectați meniul "Tools/Instrumente" (sau "Tools/Instrumente"), apoi "Internet Options/Opțiuni
internet" (sau "Internet Options/Opțiuni internet").

Firefox TM

Safari TM

Chrome TM

• Dați click pe fila "Privacy/Confidențialitate " (sau "Confidentiality/Confidențialitate ")
• Selectați nivelul dorit utilizând cursorul sau dați click pe butonul "Advanced/Complex" ca să
personalizați gestionarea cookie-urilor.
• Selectați "Tools/Unelte"> "Preferences", apoi meniul "Options/Opțiuni"
• Dați click pe "Privacy/Confidențialitate"
• La "Keep Until", selectați "Use custom settings for history".
• Setați modul de gestionare a cookie-urilor după cum este potrivit pentru dumneavoastră
• În meniul de sus selectați meniul "Edit/Editează"
• Din lista derulantă, selectați "Preferences .../Preferințe "
• Selectați iconița "Security/ Confidențialitate „"
• Asigurați-vă că la opțiunea "Accept Cookies/ Cookie-uri și date ale site-urilor web " "Always or Only
from sites you navigate to/ Permite întotdeauna sau ermite din site-uri web vizitate " este bifată
pentru a permite cookie-uri
• Selectați meniul "Options/Setări" > "Advanced Options/Setări Avansate"
• Dați click pe "Content settings/Setări conținut" din "Privacy/Confidențialitate și securitate"
• Secțiunea "Cookies"

Opera TM

• Alegeți meniul "File"> "Preferences"
• "Privacy"

Site-urile noastre folosesc și Google Analytics pentru a înțelege mai bine cum interacționați cu pagina noastră.
Pentru a dezactiva add-onul Google Analytics, accesați:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
De asemenea vă sugerăm să vizitați următoarele pagini pentru mai multe informații despre cum să ajustați setările
browser-ului pe care îl folosiți:
http://www.civicuk.com/cookie-law/browser-settings
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutcookies.org/DEFAULT.ASPX?page=1
Dacă mai multe persoane utilizează dispozitivul dumneavoastră sau dacă dispozitivul dumneavoastră are mai
multe browsere, nu putem garanta că serviciile și reclamele pentru dispozitivul dumneavoastră corespund utilizării
de către dumneavoastră a acestui dispozitiv și nu de către alt utilizator al acestui dispozitiv. Atunci când partajați
dispozitivul cu alte persoane, dumneavoastră sunteți responsabil să vă configurați alegerile prin setările browserului referitoare la cookie-uri.

Alte tehnologii
Pe lângă cookie-uri, este posibil să folosim și alte tehnologii, cum ar fi web beacons și JavaScript, pentru a ne ajuta
să activăm funcții pe site-ul noastru. Site-urile noastre pot include și plugin-uri din rețelele sociale sau alți terți,
cum ar fi butonul de "Like" de la Facebook, conform legii aplicabile.
Cu consimțământul dumneavoastră sau conform legii aplicabile, aceste plugin-uri pot transmitenformații părții
care a furnizat plug in-ul, chiar dacă nu dați click pe plugin. Tipurile de informații ce pot fi transmise includ adresa
de IP, informații despre browser și dispozitiv precum și adresa paginii web pe care o vizitați de pe site-ul nostru.
Selectând click, utilizând sau încărcând plugin-uri, puteți, de asemenea, să permiteți localizarea, citirea și
transmiterea modulelor cookie pe dispozitivul dumneavoastră. Aceste cookie-uri pot conține un identificator unic
pe care îl desemnează rețeaua socială sau o terță parte. Încărcarea, funcționalitatea și utilizarea plugin-urilor sunt
reglementate de politica de confidențialitate și de termenii și condițiile părții care a furnizat plugin-ul.

Modificări aduse prezenteiei Notificări
E posibil să actualizăm prezenta Notificare cu privire la confidențialitate, postând versiunea actualizată pe siteurile noastre. Vă vom anunța în termen rezonabil cu privire la orice schimbări semnificative, dar vă recomandăm
să vizitați în mod regulat această pagină pentru a afla informații despre modul în care se poate să utilizăm
informațiile colectate despre dumneavoastră.
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