Dacă utilizezi serviciile oferite de site-ul www.imopuls.ro înseamnă că eşti de acord cu termenii şi
condiţiile de mai jos.
www.imopuls.ro este un site al societății comerciale Puls Estate Investment S.R.L. Accesarea
acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează.

Politica de confidențialitate
Politica de confidenţialitate se referă la colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pe care ni le
furnizaţi atunci când vizitaţi acest sit.
Acest document stabileşte reguli care privesc exclusiv site-ul www.imopuls.ro şi nu au nici un efect
asupra site-urilor către care avem legături din site-ul www.imopuls.ro sau care au legături către
www.imopuls.ro .
Ne rezervăm dreptul de a modifica sau îndepărta la liberă alegere porţiuni ale Politicii de
confidenţialitate. Veţi găsi de fiecare dată ultima variantă a acestei Politici la această adresă
împreună cu data ultimei modificări.

Informații colectate
Datele personale sunt colectate doar dacă completați anumite formulare, trimiteți emailuri sau
solicitați informații în legătură cu anumite aspecte. Baza de date cu aceste informații se va păstra în
condiții de siguranță. Nu vom transmite datele dumneavoastră personale către o terță parte. S.C.
Puls Estate Investment S.R.L. protejeaza dreptul la intimitate al tuturor utilizatorilor site-ului
www.imopuls.ro cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Aceste informații sunt folosite în scopul exclusiv de a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre și de a
răspunde întrebărilor dumneavoastră.www.imopuls.ro își rezervă dreptul de a colecta, utiliza,
reproduce, trimite informațiile dumneavoastră personale pentru scopul aminitit anterior.
Atunci când vizitaţi site-ul este posibil ca date despre dvs. să fie colectate şi de părţi terţe ca de
exemplu sisteme de contorizare a traficului şi sisteme de publicitate online.

Legăturiile externe
Nu suntem responsabili pentru practicile utilizate de către site-urile legate la sau de la site-ul nostru
sau informațiile conținute de acestea sau conținut.
Vă rugăm să țineți minte că atunci când folosiți o legătură pentru a trece de la pagina noastră de
internet la un alt site web, politica noastră de confidențialitate nu mai este valabilă. Navigare dvs. și
interacțiunea dvs. cu privire la orice alt site de web, inclusiv web site-uri, care au un link pe site-ul
nostru, este condiționat de propriile reguli și politici acelui site. Vă rugăm sa citiți acele reguli și
politici, înainte de a continua navigare pe acele site-uri.

Cookies
Site-ul www.imopuls.ro foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul
utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie
reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. Dacă utilizatorul rejectează un cookie, poate să
utilizeze în continuare site-ul www.imopuls.ro . Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea
intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru.

Securitate
Acest site adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale
utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi
protejate atât off-line cât și online.

Optiunea de dezabonare
Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească
newsletterul folosind linkul de dezabonare conținut în email.

Probleme sau întrebări
Orice probleme legate de www.imopuls.ro vor fi luate în serios şi vom încerca să le rezolvăm.
Pentru orice alte întrebări legate de politica noastră de securitate a datelor, sau dacă aveţi probleme
sau reclamaţii, vă rugăm să ne contactaţi.
S.C. Puls Estate Investment S.R.L.
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