Politica de confidențialitate
Utilizarea informaţiilor, protecţia datelor şi confidenţialitatea pe internet
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL (GSK CH) se preocupă de confidenţialitatea vizitatorilor care
accesează website-urile sale, iar protejarea confidenţialităţii este extrem de importantă pentru noi. Cu
toate acestea, nu uitaţi că securitatea informaţiilor transmise prin intermediul internetului nu poate fi
asigurată.
Următoarele secţiuni descriu în termeni generali tipurile de informaţii colectate pe site-urile GSK CH şi
modul în care sunt folosite.
Informaţii care nu pot conduce la identificarea unei persoane
GSK CH colectează de asemenea informaţii care nu pot conduce la identificarea unei persoane în format
cumulativ pentru a înregistra date cum ar fi numărul total de vizitatori de pe fiecare pagină a website-ului
nostru şi numele de domeniu al furnizorilor de internet al vizitatorilor site-urilor noastre. Folosim aceste
informaţii, care rămân în format cumulativ, pentru a înţelege maniera în care vizitatorii utilizează site-urile
noastre pentru a le putea aduce îmbunătăţiri. Putem dezvălui aceste informaţii altor companii din cadrul
GSK CH. ÎN CADRUL ACESTUI PROCES NU SUNT DEZVĂLUITE INFORMAŢII CARE POT CONDUCE LA IDENTIFICAREA UNEI PERSOANE.
Folosirea adreselor IP
O adresă IP (Internet Protocol) este un set de cifre care este alocat în mod automat computerului dvs atunci
când vă logaţi la furnizorul dvs de internet sau prin reţeaua locală a organizaţiei dvs (local area network
- LAN) sau wide area network (WAN). Serverele de web identifică în mod automat computerul dvs prin
intermediul adresei de IP care vă este alocată în timpul sesiunii dvs online.
GSK CH sau alte terţe părţi care acţionează în numele său poate colecta adresele de IP în scopul administrării sitemelor şi pentru a audita utilizarea site-ului său. De obicei, nu corelăm adresa de IP a unui utilizator cu
informaţiile care pot conduce la identificarea unei persoane, ceea ce înseamnă că sesiunea fiecărui utilizator va fi înregistrată, dar utilizatorul îşi păstrează anonimitatea. Cu toate acestea, este posibil să folosim
adresele IP pentru a identifica utilizatorii site-ului nostru atunci când considerăm necesar să instituim
complianţa cu termenii de utilizare ai site-ului sau să ne protejăm serviciul, site-ul sau utilizatorii.
Linkuri la alte website-uri
Website-urile GSK CH furnizează, ca serviciu oferit utilizatorilor noştri, linkuri către alte website-uri ale GSK
CH şi terţe părţi. Politica de confidenţialitate descrisă aici nu se aplică şi acestora. Accesaţi secţiunile de
politică legală şi de confidenţialitate al oricărui site pe care îl vizitaţi.
Cookies
GSK poate plasa un “cookie” în browserul computerului dvs. Acestea sunt fişiere mici în format text care ne
furnizează informaţii despre frecvenţa cu care un utilizator accesează site-ul nostru şi modul în care îl
utilizează. Acestea nu conţin informaţii care să conducă la identificarea unei persoane, dar, în cazul în care

ne transmiteţi astfel de informaţii, de exemplu înregistrându-vă pe site-ul nostru, este posibil ca acestea să
se coreleze cu informaţiile stocate în cookie.
Aveţi posibilitatea de a accepta sau de a respinge aceste cookies. Majoritatea browserelor web acceptă în
mod automat cookies, dar puteţi modifica setările browserului pentru a le respinge, sau pentru a primi un
avertisment înainte de stocarea acestora, dacă preferaţi. Vă rugăm consultaţi instrucţiunile browserului dvs
de internet sau la secţiunea de ajutor pentru a afla mai multe despre aceste funcţii. În cazul în care alegeţi
să respingeţi cookies, este posibil să nu puteţi profita de toate trăsăturile interactive ale site-ului nostru sau
ale altor site-uri pe care le veţi vizita.
Setarile pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul
web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari
a aplicatiei (browser-ului web).
Securitate
GSK CH se angajează să protejeze securitatea informaţiilor dvs personale.
GSK CH deţine reţele de date securizate protejate prin mecanismele de protecţie standard ale industriei de
tip firewall şi parolă. GSK CH a instalat măsuri de protecţie pentru a proteja împotriva pierderii, utilizării
abuzive sau modificării datelor dvs de utilizator care sunt sub controlul nostru.
Cu excepţia situaţiilor descrise mai jos, numai angajaţii autorizaţi au acces la informaţiile pe care ni le
furnizaţi. Mai mult, impunem reguli stricte fie bazelor de date care stochează informaţiile utilizatorilor sau
serverelor care găzduiesc serviciile noastre. Deşi nu putem exclude pierderea, utilizarea abuzivă sau modificarea datelor, vom face toate eforturile pentru a le împiedica.
Dezvăluirea informaţiilor care pot conduce la identificarea unei persoane către terţe părţi
GSK CH nu va vinde sau închiria, către terţe părţi, informaţii care pot duce la dezvăluirea informaţiilor dvs.
personale.
În situaţii excepţionale, vom dezvălui informaţiile care pot conduce la identificarea unei persoane în următoarele circumstanţe:
i. Uneori se apelează la terţe părţi atent selecţionate pentru a furniza GSK CH servicii de suport corelate cu
website-urile sale şi este posibil ca, uneori, aceste terţe părţi să aibă acces la informaţiile dvs pentru a le
înlesni misiunea. Vă asigurăm că GSK CH impune tuturor companiilor care furnizează astfel de servicii să
satisfacă aceleaşi standarde înalte privind protecţia datelor şi că li se interzice să folosească aceste informaţii în scopuri de marketing
ii. În momentul în care considerăm că dezvăluirea acestor informaţii este necesară pentru a identifica,
contacta sau a lua măsuri legale împotriva cuiva care vă produce daune, sau care lezează sau interferă cu
drepturile, proprietatea sau operaţiunile GSK CH, ale altor utilizatori ai acestui site sau ale altor persoane
care ar putea fi lezate de astfel de activităţi
iii. Atunci când considerăm că este impus de legislaţie sau ca răspuns la solicitările autorităţilor legale
corelate cu o anchetă penală, sau de autorităţile civile sau administrative în conexiune cu un dosar civil sau
cu o anchetă administrativă.

iv. În cazul în care GSK CH şi/sau unele dintre activele noastre sunt vândute sau transferate sau folosite în
calitate de garanţie, informaţiile colectate prin intermediul website-ului nostru ar putea fi transferate unor
terţe părţi drept componentă a acelei tranzacţii, şi
v. GSK CH ar putea de asemenea să furnizeze informaţii sau acces la informaţii oricăreia dintre companiile
noastre afiliate.
Obligativitate
Prin furnizarea informaţiilor dvs personale şi/sau legate de starea dvs de sănătate, sunteţi de acord să
respectaţi politica noastră de confidenţialitate şi sunteţi de acord că GSK CH ar putea, în cazul în care
consideră necesar, să dezvăluie informaţii despre dvs în circumstanţele şi în limitele definite în această
politică.
Retragerea consimţământului de a folosi informaţiile dvs pentru scopurile menţionate mai sus
ANULAŢI CONSIMŢĂMÂNTUL PRIN CARE NE PERMITEŢI SĂ FOLOSIM DATELE DVS PERSONALE PENTRU
SCOPURILE ENUMERATE MAI SUS.
ÎN CAZUL ÎN CARE NU AVEŢI ACCES LA O ZONĂ PROTEJATĂ DE PAROLĂ A www.cetebe.ro VEŢI AVEA
OPORTUNITATEA DE A UTILIZA FUNCŢIA “DEZABONARE” ÎN TOATE MESAJELE CARE VĂ
VOR FI TRANSMISE PE EMAIL.
Modificări
Orice modificări acestei politici vă vor fi comunicate imediat pe această pagină. Vă încurajăm să accesaţi
periodic Politica de Confidenţialitate & Cookies,deoarece poate fi actualizată. În cazul în care continuaţi să
folosiţi acest website, considerăm că sunteţi de acord cu Politica de Confidenţialitate & Cookies şi cu toate
actualizările care i se aduc.
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