Termeni si conditii
Pe site-ul www.casae4.ro o sa afli informatii despre Wienerberger Romania si proiectele anexate
lui cum ar fi Casa e4.
Declaratie de confidentialitate
Principiul respectarii confidentialitatii este foarte important pentru noi si il luam in considerare in
modul in care ne organizăm afacerea.
In această declaratie vrem sa te informam in legatura cu datele pe care noi le colectam cand
vizitezi site-ul nostru si in ce scopuri le folosim.
1. Informatii despre clienti
Sectiunea “Voucher 10.000 LEI” iti va solicita o serie de date cu caracter personal, precum
numele, prenumele, numarul de telefon si adresa de e-mail. Cu ajutorul acestor informatii, un
consultant Wienerberger te va putea contacta pentru a-ti raspunde intrebarilor si a-ti oferi
consultanta personalizata privind realizarea unei constructii de tip Casa e4. Completarea datelor
din formularul de contact nu inseamna ca vei primi automat un voucher de 10.000 lei. Mai multe
detalii despre campania “Voucher de 10.000 lei pentru o Casa e4 numai a ta” sunt disponibile in
regulamentul campaniei, disponibil pe site-ul www.casae4.ro.
In cazul in care esti de acord, vom folosi datele pe care ni le-ai furnizat si pentru a-ti trimite alte
informatii interesante de la grupul Wienerberger, sau in legatura cu Casa e4.
Vei putea renunta in orice moment sa mai primesti mesaje si comunicări din partea
Wienerberger.
2. Transmiterea informatiilor
Wienerberger isi asuma ca nu va transmite datele tale personale niciunei alte persoane sau
companii, in afara de cele din grupul Wienerberger si de partenerii autorizati sa asigure servicii
de comunicare in numele Wienerberger. Nicio altă parte, persoană fizica sau companie, nu va
avea voie sa foloseasca informatiile tale in propriul lor interes sau al unei alte parti.
3. Folosirea fisierelor de tip “cookie” (informatii cu caracter nepersonal)
“Cookie” sunt fisiere mici sau informatii stocate de browser-ul de internet, pe dispozitivul de pe
care accesati acest site. Wienerberger foloseste aceste fisiere pentru a colecta alte informatii
decat personale pe durata vizitei tale pe site-ul www.casae4.ro, cum ar fi zonele site-ului pe care
le vizitezi si activitatile la care ai participat pe site.
Wienerberger nu colecteaza informatii cu caracter personal fara acordul tau, dar in cazul in care
ti-ai dat acordul pentru folosirea lor, le putem corela impreuna cu fisierele “cookie”, pentru a
putea avea o imagine mai clara asupra navigarii tale pe www.casae4.ro.
Toate imaginile de pe website-ul www.casae4.ro sunt cu titlu de prezentare.

4. Alte site-uri
Termenii si conditiile se aplica exclusiv pentru site-ul www.casae4.ro

Ai intrebari?
In cazul In care doresti sa afli mai multe informatii despre Termeni si conditii sau despre
Regulamentul campaniei in care poti primi 10.000 LEI, te rugam sa ne contactezi folosind
formular disponibil din sectiunea “Voucher 10.000 LEI”.
Garantie:
Wienerberger nu poate fi trasa la raspundere pentru eventuale greseli privind continutul.
Wienerberger isi rezerva dreptul de a suspenda temporar sau permanent website-ul
www.casae4.ro.
Wienerberger nu poate fi trasa la raspundere pentru eventualele daune provocate in urma
suspendarii website-ului www.casae4.ro.
Drepturi de autor:
Tot continutul disponibil in acest website este proprietatea Wienerberger Sisteme de Caramizi
SRL si este protejat de drepturile de autor. Eventualele multiplicari sau preluari fara autorizarea
prealabila din partea Wienerberger vor fi sanctionate potrivit legislatiei in vigoare.

