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1. Înregistrare
La momentul înregistrării dumneavoastră pentru newsletter-ul C&A, noi vă rugăm să ne
transmiteți următoarele date obligatorii:
•
•

Adresa de e-mail
Sexul/formula de adresare

Aceste informații ne sunt necesare în vederea transmiterii și personalizării newsletter-ului
C&A. În cazul în care ne-ați furnizat deja aceste informații la momentul înregistrării pentru
contul de client C&A, renunțăm la o noua solicitare a acestora.
Datele transmise de dumneavoastră în mod voluntar, le utilizam de asemenea, pentru
personalizarea newsletter-ului C&A. În cazul în care la momentul înregistrării pentru
newsletter, sau pentru contul de client C&A, ne comunicați data de naștere, veți primi, de
asemenea, o mică surpriză cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere.
În cadrul campaniilor comune, este posibil ca dumneavoastră sa va înscrieți pentru
newsletter-ul C&A prin intermediul unui partener de campanie. În acest caz, noi primim
datele dumneavoastră de la partenerul de campanie, prin intermediul căruia dumneavoastră
vă înregistrați pentru newsletter-ul C&A.
Pentru a preveni utilizarea abuzivă a adreselor de e-mail, vă solicităm, de regula printr-un
proces automatizat prin e-mail, să vă confirmați înregistrarea (procedura de Double-Opt-in).
Înregistrarea dumneavoastră și, eventual, confirmarea, sunt consemnate, iar în scop
probatoriu, este de asemenea consemnata si adresa de IP utilizată în acest sens.
2. Dezabonare
Vă puteți dezabona oricând de la newsletter-ul C&A. În scopul dezabonării, puteți de exemplu,
să utilizați link-ul de dezabonare din orice newsletter C&A, precum și formularul de contact.
3. Personalizare
Fiecare newsletter C&A conține un identificator atribuit în mod aleatoriu. Pe baza acestui
identificator noi putem identifica dacă și când a fost deschis un newsletter și care link-uri au
fost accesate, și pe această bază, noi creăm profiluri de utilizator pseudonimizate. Când
accesați un link din newsletter, noi conectam acest profil de utilizator, în baza unei tehnologii
cookie, cu profilurile de utilizator pseudonimizate care se creează atunci când se utilizează
Magazinul Online C&A (de exemplu, comportamentul de navigare și de cumpărături). Noi
utilizăm aceste informații în formă pseudonimă în vederea personalizării uniforme a newsletterului nostru și a Magazinului Online C&A, de exemplu, pentru a vă putea trimite, prin newsletterul nostru, oferte ce se potrivesc cu produsele pe care le-ați căutat în Magazinul Online C&A.
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Dacă dețineți un cont de client C&A sau ați achiziționat produse utilizând aceeași adresă de
e-mail, pentru a crește calitatea personalizării, noi avem posibilitatea de a utiliza in mod direct
datele stocate aferente contului de client C&A sau adresei de e-mail utilizată (de exemplu,
datele privind comenzile, conținutul listelor de preferințe, coșul de cumpărături).
Nu doriți să vă transmitem oferte personalizate?
În cazul în care nu doriți ca noi să utilizăm datele dumneavoastră în modalitatea descrisă
mai sus în vederea personalizării, aveți oricând dreptul de a vă dezabona de la newsletterul C&A. În acest caz, noi vom șterge profilurile de utilizator generate. Pentru dezabonare
puteți accesa de exemplu link-ul pentru dezabonare din orice newsletter C&A sau puteți
utiliza formularul de contact.
4. Utilizarea furnizorilor de servicii de newsletter
În vederea prelucrării datelor cu caracter personal astfel cum este descris în aceste indicații
privind protecția datelor cu caracter personal, noi utilizăm furnizori de servicii tehnice. In acest
sens, in cazul în care este necesar să transmitem datele dumneavoastră unui furnizor de
servicii, aceasta transmitere are loc în cadrul procesării comenzii solicitate conform
instrucțiunilor noastre.
5.

Temei legal și alte informații importante privind protecția datelor cu caracter
personal

Temeiul legal al prelucrării de date descrise mai sus îl reprezintă articolul 6 alin. (1) litera a din
GDPR (consimțământul).
Informații privind drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele cu caracter personal
precum și alte indicații importante veți găsi în Politica C&A de Protecție a Datelor cu Caracter
Personal, ce se aplica în completare.

