
Cum utilizam informatiile personale 

Aikikai Romania va utiliza informatiile dumneavoastra personale: 

 

1. pentru a derula un contract sau in activitati in legatura cu un contract. Datele personale vor fi preluate si de pe fisele de 
inscriere ale dojo-uri-lor care fac parte din cadrul Aikikai Romania. 

 

2. atunci cand este necesar, pentru scopuri care sunt de un interes legitim pentru Aikikai Romania sau pentru parti terte. 
Aceste interese includ: 

- operarea siteului aikikairomania.com;-  

- raspunsul la solicitari de customer support si solutionarea oricaror dispute; 

- furnizarea catre dumneavoastra a unor informatii in vederea facilitarii utilizarii serviciilor Aikikai Romania, in 
privinta actualizarilor serviciilor Aikikai Romania, nereguli in functionarea siteului sau updateurilor de securitate; 

- derularea de analize tehnice pentru a identifica modalitati de imbunatatire a siteului si a serviciilor furnizate de 
Aikikai Romania; 

- monitorizarea activitatii pe siteul Aikikai Romania, in vederea identificarii unor potentiale activitati frauduloase si 
pentru a asigura respectarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a siteului; 

- gestionarea relatiei siteului Aikikai Romania cu dumneavoastra, spre exemplu pentru a raspunde comentariilor 
sau intrebarilor pe care dumeavoastra le-ati adresat Aikikai Romania,  

- gestionarea aspectelor ce tin de activitatile noastre de ordin legal sau legate de derularea afacerii (incluzand 
gestionarea riscurilor sau frauda); 

- specializarea personalului Aikikai Romania in privinta celor mai bune modalitati de a servi interesele utilizatorilor 
Aikikai Romania; 

- imbunatatirea serviciilor noastre; 

- procesarea solicitarilor si activitatii dumeavoastra in cadrul siteului. 

- platile online care se vor desfasura prin cadrul site-ului. 

 

3. atunci cand ne dai consimtamantul: 

- pentru a va furniza informatii in privinta serviciilor noastre pe care consideram ca te-ar putea interesa; si 

- pentru a ne pesonaliza serviciile noastre si siteul, precum publicitatea care este afisata pe site – atunci cand 
aceste activitati presupun utilizarea de cookieuri sau tehnologii similare – pentru a va furniza o experienta pe site 
personalizata; 

4. pentru a respecta ligislatia; 

5. pentru a raspunde solicitarilor autoritatilor indreptatite, precum cele de aplicare a legii. 

Cand dezvaluim informatiile dumneavoastra personale: 

Aikikai Romania va dezvalui informatiile dumneavoastra personale catre: 

- furnizorilor de servicii necesare gestionarii activitatii siteului (avocati, furnizori de servicii de contabilitate sau 
financiare, etc.); 

- autoritati care au atribuitii legate de respectarea legii; 

- unui eventual cumparator a unei parti sau a intregului site, precum si consilierilor legali ai acestuia in privinta 
acestei achizitii; 

- unei parti terte, pentru a raspunde unor solicitari legate de investigatii criminale sau in legatura cu o activitate 
suspect a fi ilegala; 

- unei parti terte, pentru a ne sustine si apara drepturile, sau pentru identificarea unor riscuri financiare sau de 
reputatie; 

- unui detinator de drepturi intelectuale in legatura cu o sesizare privind incalcarea drepturilor intelectuale sau in 
legatura cu incalcarea oricaror alte drepturi; 

- altor parti care sunt autorizate sau carora este necesar, conform legii. 

Unde sunt procesate datele dumneavoastra personale  

Datele dumneavoastra personale sunt procesate in Romania. 

 

Cum pastram in siguranta datele dumneavoastra personale 

Datele dumneavoastra personale sunt pastrate pe servere securizate. Accesul la aceste date este securizat. Am luat toate 
măsurile necesare pentru protejarea și securizarea datelor dumneavoastra. 

 

 



Cum puteti accesa datele dumneavoastra personale  

Aveti dreptul sa faceti o solicitare pentru a accesa alte informatii pe care le detinem despre dumneavoastra si sa solicitati 
corectii a oricaror erori continute. 

Puteti inchide oricand contul deschis pe siteul Aikikai Romania.  

Pentru a realiza oricare dintre aceste operatiuni, va rugam sa va adresati echipei Customer Support. 

 

Deciziile dumneavoastra privind datele de marketing 

Atunci cand avem consimtamantul dumneavoastra, va trimitem e-mailuri privind serviciile pe care le oferim si cele mai bune 
modalitati de a beneficia de ele. 

De asemenea, aveti posibilitatea de a accepta sau refuza cookieuri, prin modificarea setarilor browserului dumneavoastra. 
Daca alegeti sa nu acceptati cookieuri unele functii ale siteului ar putea sa nu functioneze corespenzator in cazul 
dumneavoastra. 

 

Cookieurile si web analytics 

Pentru informatii generale despre cookieuri vizitati http://www.allaboutcookies.org 

Pentru mai multe informatii privind modul in care noi folosim cookieuri, web beacons sau tehnologii similare, cititi politica 
noastra de cookie de mai jos. 

Atunci cand dumneavoastra vizitati siteul Aikikai Romania, anumite informatii, care in general sunt anonime si care nu va 
dezvaluie identitatea, sunt inregistrate. Daca sunteti logat la contul dumneavoastra, anumite informatii pot fi asociate cu 
acest cont, precum: 

- adresa dumneavoastra de IP sau adresa IP a serverului proxy; 

- numele domeniului solicitat; 

- numele providerului dumneavoastra de internet este uneori receptat in functie de configuratia conexiunii 
dumneavoastra ISP; 

- data, ora si perioada vizitei dumneavoastra pe site; 

- paginile pe care le-at accesat; 

- numarul de accesari de catre dumneavoastra a siteului; 

- fisierele URL accesate si informatii legate de acestea; 

- siteurile web care v-au directionat catre siteul Aikikai Romania; 

- ce sistem de operare utilizeaza dispozitivul utilizat de dumneavoastra pentru a vizita siteul Aikikai Romania; 

 

Informatii personale pe care le-ati putea face publice catre parti terte 

Daca dumneavoastra faceti disponibile datele dumneavoastra personale catre alte persoane, siteul Aikikai Romania nu poate 
controla sau accepta responsabilitatea pentru modul in care acestea vor fi utilizate. Exista multiple moduri in care 
dumneavoastra puteti furniza date personale catre alte persoane, precum postarea in cadrul unor mesaje pe diverse 
forumuri, distribuirea prin canale de social media sau prin e-mail.  

 

Cat timp vom stoca datele dumneavoastra personale  

Siteul Aikikai Romania va stoca datele dumneavoastra personale atat timp cat este necesar pentru a furniza servicii catre 
dumneavoastra, cat si pentru a ne conforma obligatiilor legale.  

Daca dumneavoastra nu doriti ca noi sa mai utilizam datele dumneavoastra personale, sau sa va mai furnizam servicii, puteti 
solicita sa stergem aceste date si sa inchidem contul dumneavoastra pe siteul Aikikai Romania. Daca dumneavoastra solicitati 
stergerea datelor dumneavoastra personale noi vom retine date din conturile sterse care ne vor fi necesare in scopuri 
legitime, pentru a ne conforma legilor in vigoare, preveni frauda, colecta taxe, rezolva dispute, solutiona probleme de 
functionare ale siteului, asista investigatii, imbunatati Termenii si Conditiile de utilizare ale siteului precum si pentru alte 
actiuni permise de lege. Informatiile care vor fi retinute vor fi utilizate in conformitate cu Politica de Confidentialitate a 
siteului.  
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