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Termeni si conditii 

Continutul website-ului www.newsnavigation.ro apartine grupului de companii N.E.W.S.™ Navigation 
Romania, fiind protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. N.E.W.S.™ 
Navigation Romania isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura paginii web in orice 
moment, fara preaviz. 

Celor care acceseaza pagina web a N.E.W.S.™ Navigation Romania, le sunt recunoscute urmatoarele 
drepturi: 

 explorarea continutului; 

 reproducerea, traducerea sau utilizarea informatiilor publicate pe pagina web, numai cu indicarea 
sursei; 

 copierea sau tiparirea unor materiale in scop personal, fara comercializare acestora; 

 inserarea in paginile proprii a unor legaturicatre aceasta pagina web (atunci candlegaturile sunt 
cuprinse in website-uri comerciale sau publicitare, se va asigura deschiderea unei ferestre pentru 
vizualizarea paginii web AC); 

Persoana care isi bazeaza deciziile, actiunile sau inactiunile pe informatiile continute in aceasta pagina 
web, isi asuma raspunderea pentru eventualele pierderi suferite. 

Datele si informatiile sunt prezentate in pagina web N.E.W.S.™ Navigation Romania numai in scopuri 
informative, fara ca pagina web a bancii sa contina oferte de a contracta.In cazul in care sunteti interesati 
de mai multe informatii privind produsele/serviciile noastre, va rugam sa consultati sectiunea “Contact”  

Este interzisa reproducerea, transmiterea sau publicarea sub orice forma a continutului site-ului 
N.E.W.S.™ Navigation Romania, de catre orice persoana, fara acordul scris, prealabil al N.E.W.S.™ 
Navigation Romania. 

Cu toate ca obiectivul nostru este de a va transmite informatii actualizate si exacte, din pacate, nu putem 
garanta ca nu vor exista erori, desi vom depune toate diligentele pentru remedierea acestora in cel mai 
scurt timp posibil. In acest sens, N.E.W.S.™ Navigation Romania nu poate fi tinuta responsabila pentru 
niciun fel de daune. 

Totodata, N.E.W.S.™ Navigation Romania isi declina orice raspundere pentru continutul site-urilor la care 
aceasta pagina web face trimitere. 

Completarea datelor personale pe acest site reprezinta acordul dumneavoastra ca acestea sa intre in 
baza de date a companiei noastre si ca compania noastra sa prelucreze datele personale conform 
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 dispuneti de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, 
dreptul de acces la date (solicitare in scris, gratuita o data pe an), dreptul de interventie asupra datelor, 
dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va 
adresa justitiei precum si modalitatile de exercitare a acestora. 

In cazul in care nu veti dori sa ne comunicati datele dvs personale, acestea fiindu-ne necesare pentru a 
raspundesolicitarilordvs, precum si pentru indeplinirea scopurilor mai sus mentionate, puteti opta pentru 
orice alta modalitate de contact, conform datelor de contact mentionate in sectiunea “Contact”. 
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N.E.W.S.™ Navigation Romania va pastra confidentialitatea acestor informatii, cu exceptia informatiilor 
solicitate de autoritatile legale competente. 

POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENTIALITATE 

Noi, la N.E.W.S.™ Navigation Romania ("Compania", "Noi", "Noastră" sau "Noi") respectăm 
confidențialitatea datelor dvs. și ne angajăm să aveți dreptul la prelucrarea și protejarea legală a 
informațiilor dvs. personale. Politica de Confidențialitate e menită să vă ofere o explicație clară despre 
modul în care folosim datele dvs. personale sau orice alte date pe care le putem colecta de la dvs. 

Puteți fi siguri că protejăm informațiile pe care le colectăm. Prin utilizarea site-urilor, produselor sau 
serviciilor noastre, acceptați colectarea, folosirea și permisiunea de a avea acces la datele dvs., în 
conformitate cu această Politică de Confidențialitate. 

Politica de confidențialitate este revizuită și actualizată periodic. 

DE CE COLECTĂM DATELE DVS.? 

Folosim datele pe care le colectăm pentru a vă oferi servicii și pentru a îmbunătăți produsele și serviciile 
noastre; să vă ajutăm prin trimiterea de notificări, oferte și promoții; pentru a proteja drepturile și 
interesele noastre, precum și pe cele ale terților și pentru a respecta cerințele legislației in vigoare. 

Noi folosim informațiile dvs. pentru a: 

 procesa aplicațiile și oferi servicii; 

 confirma identitatea dvs.  

 identifica, preveni și evita fraudele, spălarea banilor, finanțarea terorismului și a altor activități 
criminale; 

 vă contacta, inclusiv pentru a vă informa despre orice schimbări legate de noi, serviciile noastre 
sau relația noastră contractuală; 

 administra diversele servicii pe care le oferim, 

 asigura și îmbunătăți calitatea serviciilor; 

 gestiona și îmbunătăți site-urile web, menține siguranța și asigura că tot conținutul este afișat pe 
ecran în cel mai eficient mod posibil; 

 dezvolta și oferi noi servicii; 

 utiliza activități statistice și de cercetare de piață, a măsura sau detecta performanța anunțurilor 
pe care le oferim și a vă oferi anunțuri relevante; 

 promova produsele și serviciile companiei (pe site-uri web și pe dispozitive mobile, prin poștă, 
prin e-mail, telefon sau SMS), alte companii din grupul nostru și terțe părți, inclusiv 
personalizarea și adaptarea ofertelor noastre la preferințele dvs. personale; 

 orice altă utilizare legitimă care este relevantă pentru relația noastră cu dvs. 

Colectăm datele dvs. personale într-un mod legitim și motivat în conformitate cu cadrul legal aplicabil, și 
anume: 

 În scopul încheierii și / sau punerii în aplicare a unui contract cu dvs.; sau 

 Pe baza consimțământului dumneavoastră, atunci când este necesar - consimțământul dvs. va fi 
solicitat în prealabil, dacă este necesar, înainte de prelucrarea datelor dvs. personale; sau 

 Să ne îndeplinim obligațiile care decurg din reglementările aplicabile;  
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 În scopul intereselor noastre legitime, cu excepția cazului în care interesele și drepturile 
dumneavoastră au prioritate față de interesele noastre. 

CUM COLECTĂM DATELE DVS.? 

Colectăm informațiile în trei moduri: 

Când ne oferiți informații, de exemplu, prin prezența dvs. directă, prin completarea aplicațiilor noastre 
(inclusiv partenerii și agenții noștri), pe site-urile noastre web, rețelele sociale, poștă electronică, e-mail, 
telefon, chat live sau în orice alt mod, 

1. Automat, atunci când utilizați site-urile sau produsele noastre și 
2. Atunci când sunt furnizate de terți, de exemplu, registrele de credit, alte companii din grupul 

nostru sau prin parteneri 

O mare parte din colectarea noastră automată de date se face prin utilizarea cookie-urilor, a semnalelor 
de urmărire sau a altor tehnologii similare. Pentru mai multe informații, consultați politica privind cookie-
urile și cea de urmărire. 

CE INFORMAȚII PRIMIM DE LA DVS.? 

Datele pot fi colectate și prelucrate în timp ce utilizați site-urile web, aplicațiile mobile sau utilizând 
serviciile noastre sau atunci când comunicați cu noi prin alte mijloace. Putem colecta informații cum ar fi 
numele, identitatea, data nașterii, sexul, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele despre 
ocupația dvs., adresa IP, identitatea dispozitivului dvs., informații de facturare, etc.: 

1. Informații furnizate de dvs.: 

Putem colecta toate informațiile pe care ni le furnizați: 

 Când vă înscrieți pe site-ul nostru, folosiți aplicațiile web sau mobile, completați formulare sau 
solicitați împrumuturi și alte produse și servicii pe site-ul nostru, în birourile noastre, în birourile 
sau site-urile partenerilor noștri sau în alt mod. 

 Când raportați o problemă sau comunicați cu noi despre produsele sau serviciile noastre. 

 Când participați la forumuri de discuții, promoții sau sondaje, comentați pe blogul nostru sau 
utilizați alte caracteristici social media pe site-ul nostru sau alte activități efectuate pe site-urile 
noastre sau în rețelele sociale online. 

 Când participați la o competiție, promovare sau cercetare în orice fel, inclusiv pe site-urile 
partenerilor noștri și prin intermediul rețelelor sociale. 

 Dacă luați legătura cu noi prin metodele de mai sus. 

Informațiile pe care ni le furnizați pot include: numele dvs. (numele, prenumele), identitatea (codul 
numeric personal), adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, data nașterii, numărul contului bancar 
și orice alte informații alegeți să ne furnizați. 

 Vom înregistra, vom stoca și vom putea folosi informațiile pe care ni le furnizați în modurile de mai sus.  
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2. Informațiile pe care le colectăm în mod automat: 

Ori de câte ori vizitați site-ul nostru sau utilizați aplicațiile noastre mobile, putem colecta automat 
următoarele informații: 

Informații tehnice, inclusiv tipul de dispozitiv, adresa IP (Internet Protocol) și furnizorul de servicii internet 
(ISP) utilizat pentru conectarea dispozitivului la internet, informațiile dvs. de conectare, tipul și versiunea 
plug-in, fusurile orare, sistemul de operare și platforma, rezoluția ecranului, locațiile dispozitivelor, inclusiv 
locațiile geografice specifice, precum GPS, semnalele Bluetooth sau WiFi, codarea fonturilor; 

 Informații despre vizita dvs., inclusiv adresa completa URL, secvența de clicuri către, prin și de pe 
site (inclusiv data și ora); produsele pe care le-ați urmărit sau căutat; (de exemplu, pagini HTML, 
diagrame etc.), timpul de răspuns al paginii, erorile de descărcare, durata vizitelor de pagină, 
informațiile despre interacțiunea paginii (cum ar fi derularea, clicul și mutarea mouse-ului asupra 
anumitor elemente); metodele utilizate pentru a ajunge și ieși din pagini, data / ora și / sau datele 
de clic, tipurile de conținut pe care le vedeți sau care le interacționați, alte site-uri web și aplicații 
pe care le-ați vizitat și orice număr de telefon folosit pentru a ne apela. 

3. Informații pe care le primim de la terțe părți. 

Putem solicita informații despre dvs. de la terți, cum ar fi alte companii din grupul nostru sau birouri de 
credit. Facem acest lucru în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personalși libera circulație a acestor 
dateal Parlamentului European și al Consiliului European și, când este necesar, cu consimțământul dvs. 
prealabil. Este posibil să primim informații de la următoarele părți terțe în următoarele moduri: 

 De la alte companii și parteneri comerciali ai N.E.W.S.™ Navigation Romania, cu care cooperăm 
în legătură cu competițiile, promoțiile sau sondajele la care participați; 

 Parteneri de afaceri în servicii tehnice și de plată, rețele de publicitate, furnizori de servicii de 
analiză, furnizori de servicii de căutare atunci când le folosim pentru furnizarea de servicii; 

 În orice alt caz în care ați fost de acord să furnizați datele personale. 

Cât timp păstrăm datele dvs.? 

Putem păstra informațiile dvs. personale pentru o anumită perioadă de timp după ce ați încetat să mai fiți 
client, pentru a ne garanta interesele noastre legitime în caz de litigii sau conform legii. În mod normal, 
păstrăm datele dvs. personale în intervalul de timp necesar, luând în considerare scopurile pentru care 
au fost colectate; în primul rând pentru a ne îndeplini relațiile contractuale cu dvs., pentru a ne exersa 
interesele legitime sau pentru a respecta termenele limită de depozitare prevăzute în mod legal. 

VA DISTRIBUIM DATELE? 

Putem distribui datele dvs. pentru a vă oferi servicii sau pentru a dezvolta altele noi; când vindem toată 
sau o parte a afacerii noastre și respectăm legile și reglementările relevante etc. 

Putem distribui datele personale altor companii din grupul theCONSULTANTS, în scopuri administrative 
interne. Este posibil să partajăm datele dvs. cu alte companii din Grupul theCONSULTANTS și anumite 
terțe părți pentru a îndeplini angajamentele asumate în cadrul contractelor încheiate cu dvs. și în celelalte 
scopuri descrise în această Politică. În special, putem furniza datele dvs. personale companiilor și 
persoanelor care: 
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 furnizează servicii în numele nostru, pentru a vă identifica și a vă certifica; 

 susțin activitățile noastre de afaceri, cum ar fi găzduirea și dezvoltarea paginilor web, dezvoltarea 
și întreținerea sistemelor informatice; 

 sprijină activitățile noastre prin evaluarea riscurilor și detectarea fraudelor, prevenirea spălării 
banilor și a finanțării terorismului; 

 pot fi atribuite cu colectarea datoriilor și serviciul pentru relația cu clienții; 

 furnizează servicii de curierat sau alte servicii de comunicare; 

 primesc comanda de analiză a utilizării serviciilor noastre și susțin activitățile noastre de 
marketing (agenții de publicitate, agenții de relații publice, companii de cercetare etc.); 

 oferă alte tipuri de servicii de care avem nevoie pentru a furniza serviciile noastre, pentru a le 
îmbunătăți calitatea și pentru a ne îndeplini obligațiile legale și obligațiile noastre față de dvs. și 
pentru a vă asigura că îndepliniți obligațiile dumneavoastră față de noi. 

De asemenea, putem furniza datele dvs. personale unor terțe părți în următoarele cazuri: 

 în orice moment când suntem obligați din punct de vedere legal, putem divulga informații despre 
utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre și a vizitelor dvs. pe site-urile noastre pentru a 
respecta legea atunci când credem cu bună credință că dezvăluirea este necesară pentru a ne 
proteja drepturile, siguranța dvs. sau a celorlalți, prevenirea și investigarea fraudei sau răspunsul 
la cererile autorităților publice; 

 putem partaja datele dvs. personale cu analiștii și furnizorii de servicii profesioniste de căutare 
online care ne ajută să îmbunătățim și să optimizăm site-urile noastre web. 

 în vânzarea oricărei părți a afacerii noastre sau transferul obligațiilor dvs. către noi în beneficiul 
unei terțe părți, este posibil să vă împărtășim datele; 

 pentru orice alte scopuri enumerate în secțiunea "DE CE COLECTĂM DATELE DVS.?" 

Putem divulga datele dvs. personale altor companii din Grupul theCONSULTANTS, care vă pot furniza 
diverse servicii în numele nostru.În orice caz, vă vom anunța în prealabil și, dacă este necesar, conform 
cadrului de reglementare aplicabil, vom solicita consimțământul dumneavoastră prealabil pentru astfel de 
situații. 

Atunci când vă transferăm datele, ne angajăm să ne asigurăm că destinatarul respectă aceleași reguli de 
securitate, stocare și manipulare a datelor personale ca și noi. În acest scop, vom semna contracte 
corespunzătoare cu destinatarii datelor, care vor asigura toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja 
datele. 

Datele dvs. personale pot fi prelucrate, stocate și transmise unor terțe părți în modul și în scopul prevăzut 
în această Politică de Confidențialitate, în contractul încheiat între dvs. și noi și în consimțământul pe care 
ni-l acordați periodic. 

Datele pe care le colectăm pentru dvs. pot fi de asemenea utilizate pentru procesarea (inclusiv stocarea) 
în afara țării noastre sau a Spațiului Economic European. Informațiile pe care le transferăm pot fi 
partajate cu furnizorii noștri de servicii. Acestea pot include procese precum procesarea plăților, analiza 
datelor, colectarea de date pentru utilizarea site-urilor și serviciilor noastre în scopuri publicitare (inclusiv 
anunțuri bazate pe comportament online) sau oferirea de asistență pentru serviciile sau produsele dvs. În 
astfel de cazuri, luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dvs. personale în 
conformitate cu această Politică de Confidențialitate și cu actele de reglementare aplicabile. De exemplu, 
folosim acordul cu clauzele standard al Comisiei Europene, Programul UE-SUA pentru Protecția Datelor 

 



 

N.E.W.S.™ Navigation Romania – reprezentanta a N.E.W.S.™ Coaching & Training Global 

 

cu Caracter Personal și autorizațiile autorităților relevante pentru protecția datelor pentru a vă asigura că 
datele dvs. sunt sigure. 

CE DREPTURI AVEȚI PRIVIND DATELE DVS. PE CARE LE COLECTĂM? 

Aveți dreptul să întrebați de datele personale pe care le procesăm pentru dvs., scopul și natura prelucrării 
și să vă furnizăm informații cu privire la cei cu care le partajăm (cu excepția cazului în care dezvăluirea 
acestor informații este interzisă prin lege). Puteți solicita o copie a informațiilor pe care le procesăm 
pentru a verifica informațiile pe care le avem despre dvs. Copia poate fi solicitată gratuit. 

Puteți solicita să actualizăm, să corectăm sau să ștergem datele dvs. personale în orice moment (în 
măsura permisă de legislația aplicabilă și dacă acest lucru nu afectează serviciile pe care vi le furnizăm). 
Rețineți că putem respinge interogările care reprezintă un risc pentru confidențialitatea altor persoane ale 
căror date le stocăm sau care sunt nerezonabile, repetitive sau care ar necesita eforturi disproporționate. 
Cu toate acestea, suntem supuși anumitor obligații legale care ne împiedică să ștergem cu promptitudine 
informațiile dvs. personale. Astfel de obligații decurg din legile privind măsurile de combatere a spălării 
banilor, legile fiscale, legile privind drepturile consumatorilor. În orice caz, în cazul în care nu vă putem 
îndeplini solicitarea privind informațiile personale, vă vom notifica în timp util.Trebuie să ne informați în 
cazul în care există o schimbare a datelor pe care ni le-ați furnizat în procesul de încheiere a contractului 
sau în cooperarea noastră viitoare și dacă sunteți convins că datele dvs. personale pe care le prelucram 
sunt inexacte.Puteți să vă dezactivați (sau să vă dezabonați) de la primirea buletinelor informative, a 
buletinelor informative, a mesajelor SMS sau a altor informații promoționale similare în orice moment în 
profilul dvs. pe site-ul nostru sau contactându-ne. În plus, în partea de jos a oricărui e-mail cu un mesaj 
comercial, vom oferi un link pentru a renunța la primirea promoțiilor noastre. Rețineți că mesajele noastre 
pot conține informații importante sau utile despre produsele pe care le utilizați, reduceri sau alte oferte 
utile. 

Lucrăm intens pentru a vă proteja datele personale și a securiza spațiul de stocare. Cu toate acestea, 
dacă considerați că v-am încălcat drepturile, contactați-ne pentru a rezolva problema. De asemenea, 
aveți dreptul de a vă plânge autorității de protecție a datelor. O listă a autorităților UE pentru protecția 
datelor și informații de contact pot fi găsite aici. 

CE SCHIMBĂRI S-AU PRODUS? 

 Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând această Politică de Confidențialitate, specificând data la care 
a avut loc cea mai recentă actualizare a politicii de confidențialitate. Dacă s-au produs schimbări 
semnificative, ne vom concentra asupra lor și vom încerca să vă avertizăm direct atunci când este posibil. 
De asemenea, vom păstra într-o arhivă versiunile anterioare ale acestei Politici de Confidențialitate, astfel 
încât să le puteți vizualiza. 

CUM LUAȚI LEGĂTURA CU NOI? 

Nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebări, solicitări sau comentarii pe care le aveți despre Politica 
noastră de Confidențialitate sau despre modul în care procesăm informațiile dvs. personale. Orice 
comunicare este binevenită la adresa de e-mail office@newsnavigation.ro 

CE AR TREBUI SĂ MAI ȘTIȚI? 

Site-urile și aplicațiile noastre pot conține linkuri către site-uri ale unor terțe părți. Aceste site-uri au 
propriile politici de confidențialitate. Dacă vizitați aceste site-uri, sunteți supus politicilor lor. 


