Termeni și condiții
Acest site (împreună cu orice site(-uri) succesor(-oare) şi toate Serviciile (aşa cum sunt
definite mai jos), “ WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII”) este operat de către SC Avon
Cosmetics (Romania) SRL respective].[ ("AVON", "noi", "pe noi"şi"al nostru"). Oferim
utilizatorilor WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII acces la conţinut şi servicii legate de
noi şi produsele noastre, incluzând conţinut audiovizual, imagini, forumuri, text, date şi alt
conţinut şi servicii similare (acest conţinut şi servicii, colectiv, “Serviciile”). Vă rugăm să citiţi
aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare (“Contractul”) cu atenţie înainte de a utiliza WEBSITEUL JOCURILE FRUMUSETII. Prin utilizarea WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII
sunteţi de acord să fiţi obligat prin acest Contract. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi
condiţiile Contractului, vă rugăm să nu utilizaţi WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII. În
plus, prin utilizarea WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII afirmaţi că aveţi vârsta legală
pentru a încheia acest Contract, sau dacă nu o aveţi, că aţi obţinut consimţământul părinţilor sau
tutorelui pentru a încheia acest Contract. Dacă nu aveţi vârsta legală pentru a încheia acest
Contract şi nu aţi obţinut consimţământul părinţilor sau tutorelui pentru a încheia acest Contract,
atunci nu puteţi utiliza WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII. Prezentul Document a fost
intocmit pentru a va informa in legatura cu modul in care noi culegem, folosim si dezvaluim
informatiile. Termeni și Condiții si Confidentialitate se aplica la informatiile aflate prin
intermediul acestei pagini de Internet si orice site-uri mobile, aplicatii, widget-uri si alte
caracteristici interactive care au legatura cu Termenii și Condițiile("Site"). Cu exceptia celor
prevazute in mod special mai jos, prezenta Declaratie de Confidentialitate nu se aplica la
informatiile culese de catre Avon prin sau prin intermediul oricaror altor mijloace, cum ar fi
informatiile culese offline.
Ne rezervăm dreptul de a schimba acest Contract, în tot sau în parte, din timp în timp, la
discreţia noastră exclusivă, şi de a vă înştiinţa despre asemenea schimbare prin orice mijloace
rezonabile, incluzând fără limitare postarea proiectului revizuit al acestui Contract pe
WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII. Puteţi stabili când a fost revizuit ultima oară acest
Contract consultând legenda "ULTIMA ACTUALIZARE" de la începutul acestui Contract.
Continuarea de către Dvs. a utilizării WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII după postarea
schimbărilor la acest Contract va însemna că acceptaţi acele schimbări, cu condiţia că orice
schimbare materială la acest Contract nu se va aplica retroactiv vreunei pretenţii sau litigiu între
Dvs. şi noi în legătură cu acest Contract care a apărut înainte de data “ULTIMEI
ACTUALIZĂRI” aplicabilă acelei versiuni a acestui Contract în care am inclus acea schimbare
materială. Dacă nu sunteţi de acord cu orice schimbări făcute la acest Contract nu puteţi utiliza
WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII. Putem în orice moment să modificăm sau încetăm
întregul sau orice parte a WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII, să aplicăm, să
modificăm sau să renunţăm la comisioane cerute pentru utilizarea WEBSITE-ULUI JOCURILE
FRUMUSETII; sau să oferim oportunităţi unora dintre, sau tuturor utilizatorilor WEBSITEULUI JOCURILE FRUMUSETII, condiţionat de orice restricţii asupra exercitării de către noi a
acestor drepturi conformlegii aplicabile.
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Sectiunea 2 Înregistrare; Nume şi Parole de Utilizator
Vi se poate cere să vă înregistraţi pentru a accesa anumite zone sau elemente ale
WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII, de exemplu pentru a putea parcurge probe. Cu
privire la orice asemenea înregistrare, nu puteţi folosi (iar noi putem refuza să vă acordăm) orice
nume de utilizator, numar de telefon sau adresă de e-mail care aparţine, sau este deja utilizată de
către o altă persoană; care poate fi interpretată ca asumând identitatea unei alte persoane; care
încalcă proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale vreunei persoane; care este jignitoare; sau
pe care o respingem din orice alt motiv la discreţia noastră exclusivă. Sunteţi responsabil pentru
păstrarea confidenţialităţii oricărei parole pe care aţi putea-o utiliza pentru a accesa WEBSITEULUI JOCURILE FRUMUSETII, şi conveniţi să nu vă transferaţi parola sau numele de
utilizator, sau să nu împrumutaţi sau în alt fel transferaţi utilizarea sau accesul Dvs. la
WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII vreunei terţe părţi. Sunteţi pe deplin responsabil
pentru toate interacţiunile cu WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII care se produc în
legătură cu numele Dvs. de utilizator. Conveniţi să înştiinţaţi imediat AVON despre orice
utilizare neautorizată a parolei sau numelui Dvs. de utilizator sau orice altă încălcare a
securităţii legată de contul Dvs., numele Dvs. de utilizator sau WEBSITE-UL JOCURILE
FRUMUSETII, şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi (“log off”) şi ieşiţi din contul Dvs. pentru
WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII (dacă este cazul) la sfârşitul fiecărei sesiuni. Nu
suntem răspunzători pentru vreo pierdere sau daună decurgând din neconformarea Dvs. cu
oricare dintre obligaţiile de mai sus.
Sectiunea 2 Reguli de conduită
Când utilizaţi WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII conveniţi să vă conformaţi
tuturor legilor, regulilor şi regulamentelor aplicabile şi să respectaţi drepturile şi demnitatea
altora. În plus, utilizarea de către Dvs. a WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII este
condiţionată de conformarea Dvs. cu regulile de conduită prezentate în această Secţiune , iar
neconformarea cu acest Contract şi/sau aceste reguli de conduită (incluzând fără limitare
angajarea Dvs. repetată în încălcarea drepturilor de copyright prin sau în legătură cu WEBSITEUL JOCURILE FRUMUSETII) poate avea ca urmare rezilierea accesului Dvs. la WEBSITEUL JOCURILE FRUMUSETII conform Secţiunii de mai jos.
Conveniţi să nu:
• Postaţi, transmiteţi, sau puneţi la dispoziţie în alt mod prin sau în legătură cu
WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII:
º Orice informaţii sau materiale care sunt sau ar putea fi, sau a căror postare, transmitere
sau utilizare este sau ar putea fi: (a) ameninţătoare, hărţuitoare, degradantă, încărcată de ură sau
intimidantă; (b) defăimătoare sau calomnioasă; (c) frauduloasă ori delictuală; (d) obscenă,
indecentă, pornografică sau altfel inacceptabilă; sau (e) protejată de drepturi de copyright,
marcă comercială, secret comercial, drept de publicitate sau confidenţialitate sau orice alt drept
brevetat, fără consimţământul explicit scris al proprietarului acelui drept.
º Orice material care ar da naştere unei răspunderi penale sau civile; care încurajează o
conduită care constituie infracţiune; care promovează jocurile de noroc; sau care încurajează sau
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oferă informaţii de instruire despre activităţi ilegale sau activităţi ca “hacking”, “cracking” sau
“phreaking”.
º Orice virus, vierme, cal troian, ou de Paşte, bombă cu efect întârziat, malware,
spyware, sau alt cod, fişier sau program informatic dăunător sau invaziv sau care este destinat să
deterioreze, deturneze, dezactiveze, interfereze cu, sau să perturbe funcţionarea, sau să
monitorizeze utilizarea oricărui hardware, software sau echipament.
º Orice publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoţionale, “junk mail”,
“spam”, “chain letter”, schemă piramidală (“pyramid scheme”) sau oportunitate de investire, sau
orice altă formă de solicitare care nu este explicit aprobată de către AVON în prealabil.
º Orice mesaje e-mail nesolicitate legate de Avon către orice persoană fără cunoştinţa şi
consimţământul prealabil al acesteia sau în alt fel încălcând vreo lege, regulă sau regulament.
º Orice informaţii identificabile personal ale unei alte persoane, fără consimţământul
legal prealabil al acelei persoane.
º Orice informaţii materiale, nepublice, despre o societate comercială, fără autorizarea
corespunzătoare de a face aceasta.
• Utilizaţi WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII în orice scop fraudulos ori ilegal.
• Utilizaţi orice funcţie de invitare de pe WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII
pentru a invita vreo persoană să se alăture WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII dacă nu
cunoaşteţi personal persoana invitată şi nu ştiţi că va fi de acord să primească invitaţia.
• Utilizaţi WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII pentru a defăima, abuza, hărţui,
urmări, ameninţa, intimida (“bully”) sau în alt fel încălca drepturile legale ale altora, incluzând
fără limitare drepturile altora la intimitate sau drepturile de publicitate, sau a recolta sau colecta
informaţii despre utilizatori ai WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII.
• Asuma identitatea vreunei persoane sau entităţi, incluzând fără limitare orice angajat,
agent sau alt reprezentant al AVON; inclusiv prin (a) indicarea în mod fals, sau declararea falsă
în alt fel a afilierii Dvs. cu vreo persoană sau entitate în legătură cu WEBSITE-UL JOCURILE
FRUMUSETII; sau (b) exprimarea sau sugerarea că noi aprobăm vreo declaraţie pe care o
faceţi.
• Interfera cu, sau perturba funcţionarea WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII
sau a serverelor sau reţelelor utilizate pentru a pune la dispoziţie WEBSITE-UL JOCURILE
FRUMUSETII; sau încălca orice cerinţe, proceduri, politici sau regulamente ale acestor reţele.
• Restricţiona sau interzice utilizarea WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII de
către vreo altă persoană (incluzând fără limitare atacarea prin hacking sau deformarea oricărei
părţi din WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII).
• Utiliza WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII pentru (a) a face publicitate sau a
oferi spre vânzare sau solicita spre cumpărare orice bunuri sau servicii în orice scop comercial,
sau altfel a promova orice servicii, afaceri sau oportunităţi, sau (b) a solicita vizitatorilor sau
utilizatorilor WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII să viziteze, să devină membri ai, să
subscrie la, sau să se înregistreze pentru orice serviciu comercial online sau altă organizaţie; în
fiecare caz, fără consimţământul explicit scris prealabil al AVON, cu excepţia măsurii în care
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sunteţi un Reprezentant de Vânzări Independent AVON care a fost altfel autorizat, sau i s-a
indicat de către Avon să utilizeze WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII în asemenea
scopuri.
• Reproduce, multiplica, copia, vinde, revinde, oferi link către, sau în alt fel exploata în
orice scopuri comerciale, orice porţiune a, utilizarea sau accesul la WEBSITE-UL JOCURILE
FRUMUSETII, cu excepţia măsurii în care sunteţi un Reprezentant de Vânzări Independent
AVON care a fost altfel autorizat, sau i s-a indicat de către Avon să utilizeze WEBSITE-UL
JOCURILE FRUMUSETII în asemenea scopuri.
• Modifica, adapta, traduce, deconstrui, decompila sau dezasambla vreo porţiune a
WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII, cu excepţia măsurii în care se permite în mod
explicit de către legea aplicabilă.
• Îndepărta vreo notă privind drepturile de copyright, marcă comercială sau alte drepturi
brevetate de pe WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII sau din materiale provenind de pe
WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII.
• Încadra sau oglindi vreo parte a WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII.
• Crea o bază de date prin descărcarea şi stocarea conţinutului WEBSITE-ULUI
JOCURILE FRUMUSETII.
• Utiliza vreun robot, păianjen, aplicaţie de căutare/regăsire de site-uri sau alt dispozitiv
manual sau automat pentru a regăsi, indexa, “rade”, “mina” sau în orice fel aduna conţinut de pe
WEBSITE-UL JOCURILE FRUMUSETII sau reproduce sau ocoli structura de navigaţie sau
prezentarea WEBSITE-ULUI JOCURILE FRUMUSETII fără consimţământul explicit scris
prealabil al AVON.
• Plasa un widget furnizat de către AVON pe orice terţ website cu încălcarea politicilor
care guvernează terţul website
(inclusiv termenii de utilizare care guvernează acel website).
În plus, confirmaţi şi conveniţi că Dvs. (şi nut AVON) sunteţi responsabil pentru
obţinerea şi păstrarea tuturor mijloacelor de telecomunicaţii, broadband, şi hardware-ului
informatic, echipamentului şi serviciilor necesare pentru a accesa şi utiliza WEBSITE-UL
JOCURILE FRUMUSETII, şi pentru plata tuturor taxelor legate de acestea.

COOKIES SI ALTE TEHNOLOGII
Cookies: Noi si prestatorii de servicii terti ai nostri putem folosi “cookies” pe Site.
Cookies permit ca un server de Internet sa transfere date unui calculator pentru tinerea
evidentelor si alte scopuri. Noi folosim cookies si alte tehnologii, printre altele, pentru a va servi
mai bine cu informatii mai adaptate pentru dvs. si a va facilita accesul permanent la si folosirea
Site-ului. De asemenea, noi permitem ca Reprezentantii de Vanzari sa foloseasca cookies pe
pagina noastra de Internet. Daca nu doriti informatii culese prin intermediul folosirii de cookies,
exista o procedura simpla la cele mai multe motoare de cautare care va permite sa refuzati
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folosirea de cookies. Pentru a afla mai multe in legatura cu cookies, va rugam sa vizitati
urmatorul site, care nu este afiliat cu Avon: http://www.allaboutcookies.org/.
Obiecte de Stocare Locala: Noi si prestatorii de servicii terti ai nostri putem folosi
Obiecte de Stocare Locala Flash (“OSL Flash”) in anumite situatii inclusiv pentru a va
recunoaste si a va reaminti ce este in cosul de cumparaturi. OSL Flash sunt diferite fata de
cookies de la motoarele de cautare prin cantitatea si tipul de date stocate. In plus, dvs. in general
nu puteti controla, sterge sau dezactiva acceptarea OSL Flash de la motorul de cautare al dvs.
Pentru mai multe informatii despre OSL Flash si pentru a invata cum sa le controlati, clic pe
Pagina de asistenta pentru Flash Player si alegeti Global Storage Settings Panel(Panoul de Setari
de Stocare Globale) si urmati instructiunile. Pentru a vederea OSL Flash de pe calculatorul dvs.
acum, treceti pe Website Storage Settings Panel (Panoul se Setari de Stocare ale Paginii de
Internet) si urmati instructiunile pentru a trece in revista si, daca e cazul, pentru a sterge un
anumit OSL Flash.
Pixel tags si alte tehnologii: Clear GIF sunt mici imagini grafice cu un identificator unic,
similar ca functiune cu cookies. Totusi, spre deosebire de cookies, care sunt stocate pe hard
drive-ul calculatorului dvs., clear GIF sunt incorporate invizibil pe paginile site-ului. Noi putem
folosi clear GIF (de asemenea cunoscute ca web beacons, web bugs sau pixel tags) in legatura
cu Site-ul pentru, printre altele, a urmari activitatile vizitatorilor Site-ului nostru si a realiza
statistici in legatura cu folosirea Site-ului si ratele de raspuns. Noi si prestatorii de servicii terti
ai nostri de asemenea putem folosi clear GIF in mesajele e-mail in format HTML pentru a ne
ajuta sa urmarim ratele de raspuns la e-mail, a masura succesul campaniilor noastre de
marketing, si ca sa identificam cand e-mail-urile noastre sunt vizualizate sau retransmise.
Analitica Site-ului: Avon poate lucra cu prestatori de servicii terti care folosesc
tehnologiile descrise in prezenta sectiune pentru a desfasura analitica paginii de Internet care sa
ne ajute sa urmarim si sa intelegem cum folosesc vizitatorii Site-ul nostru. De exemplu, noi
folosim Intercom, un prestator de servicii tert pentru analitica Site-ului, pentru a ne ajuta sa
perfectionam performantele paginii noastre de Internet si experienta utilizatorilor. Pentru mai
multe informatii si pentru a vedea politica de confidentialitate Intercom si instrumentul lor de
neimplicare,
va
rugam
sa
vedeti
centrul
de
confidentialitate
al
lor
https://docs.intercom.com/pricing-privacy-and-terms/intercom-inc-privacy-policy]
Widgets, Aplicatii si tehnologii similare. Daca alegeti sa utilizati tehnologia asigurata de
noi (cum ar fi un widget), orice Informatii cu Caracter Personal sau alte informatii pe care le
puneti la dispozitie prin intermediul unei astfel de tehnologii pot deveni disponibile public, de
exemplu, prin intermediul mijloacelor media sociale si al altor pagini de Internet si platforme pe
care puteti pune la dispozitie tehnologia aplicabila. In plus, unele tehnologii pot avea
posibilitatea de a fi distribuite “viral” in alte locatii (de exemplu, un prieten sau un client al dvs.
poate posta widget-ul care contine informatiile dvs. pe blog-ul sau). Avon nu este responsabila
sau raspunzatoare pentru colectarea, folosirea sau divulgarea de Informatii cu Caracter Personal
si/sau alte informatii care sunt disponibile public.
ADRESE IP
Cum colectam noi Adresele IP "Adresa IP" a dvs. este un numar care este repartizat in
mod automat calculatorului pe care il folositi de catre Prestatorul de Servicii de Internet (ISP) al
dvs. Adresa IP a dvs. poate fi identificata si inregistrata in mod automat in fisierele de
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inregistrare ale serverului nostru de cate ori un utilizator viziteaza Site-ul, impreuna cu ora
vizitei si pagina/paginile care au fost vizitate. Colectarea de Adrese IP este practica standard pe
Internet si se face in mod automat pe multe pagini de Internet.
Cum folosim si dezvaluim noi Adresele IP Noi putem folosi Adresele IP pentru scopuri
cum ar fi calculul nivelurilor de utilizare a Site-ului, pentru a ne ajuta sa diagnosticam
problemele serverului, a detecta fraudele si a administra Site-ul. Noi putem de asemenea sa
folosim si sa dezvaluim Adresele IP pentru toate celelalte scopuri pentru care noi folosim si
dezvaluim Informatii cu Caracter Personal. Va rugam sa observati ca noi tratam Adresele IP,
fisierele de inregistrare ale serverului si informatiile asociate ca Informatii fara Caracter
Personal, mai putin cand ni se cere sa facem altfel in conformitate cu legea aplicabila.
RETEAUA SOCIALA SI INSTRUMENTE INTERACTIVE
Anumite facilitati de pe Site-ul nostru va pot da ocazia de a interactiona cu noi si cu altii.
Acestea pot include: pagini de Facebook, Youtube, Instagram, blog-uri, panouri de mesaje,
functionalitatea de transmitere a mesajelor, functionalitatea de chat, si crearea de profiluri
comunitare. Cand folositi aceste caracteristici, trebuie sa stiti faptul ca orice informatii pe care
le prezentati, inclusiv numele, locatia si adresa de e-mail, pot fi disponibile public pentru altii.
Noi nu sunt responsabili pentru informatiile pe care alegeti sa le prezentati prin intermediul
acestor caracteristici interactive si noi va recomandam insistent sa dezvaluiti Informatii cu
Caracter Personal sensibile (cum ar fi informatiile despre sanatate sau despre cardul de credit)
prin intermediul acestor caracteristici. Daca folositi aceste caracteristici, Informatiile cu
Caracter Personal ale dvs. pot ramane pe Site chiar dupa ce nu mai folositi Site-ul.
PAGINI DE INTERNET ALE TERTILOR Site-ul nostru poate avea legaturi catre
pagini de Internet operate de alte terte parti. Noi nu suntem responsabili pentru practicile privind
confidentialitatea de pe paginile de Internet operate de catre terte parti care sunt legate de sau
integrate cu Site-ul nostru, sau pentru practicile privind confidentialitatea ale companiilor de
publicitate terte de pe Internet. Includerea unei legaturi pe Site nu implica girarea site-ului legat
de catre noi. Reprezentantii de Vanzari Independenti ai Avon sunt exclusiv responsabili pentru
propriile lor pagini de Internet si pentru orice informatii culese de pe acele pagini de Internet.
Daca un Reprezentant de Vanzari Independent foloseste un Site Avon pentru a culege informatii
de la dvs., Avon poate avea acces la acele informatii si le va trata in conformitate cu prezenta
Declaratie de Confidentialitate.
AGENTII DE PUBLICITATE AI TERTILOR
Noi putem folosi companii de publicitate terte pentru a prezenta reclame cand vizitati
Site-ul nostru. Aceste companii pot folosi informatii in legatura cu vizita dvs. pe Site in scopul
de a prezenta reclame in legatura cu bunurile si serviciile care pot fi de interes pentru dvs. In
decursul prezentarii reclamelor pe acest Site, aceste companii pot plasa sau recunoaste un
cookie unic pe motorul de cautare al dvs. Daca ati dori mai multe informatii in legatura cu
aceasta practica si sa stiti ce optiuni aveti in legatura cu a nu avea aceste informatii folosite de
catre aceste companii, va rugam sa vizitati http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.
SECURITATEA
Noi luam masuri organizatorice, tehnice si administrative rezonabile pentru a proteja
Informatiile cu Caracter Personal aflate sub controlul nostru. Din pacate, nici o transmisie de
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date prin Internet sau sistem de stocare a datelor nu poate fi garantat ca fiind 100% sigur. Daca
aveti motive de a considera ca interactiunea cu noi nu mai este sigura (de exemplu, daca sesizati
ca securitatea unui cont pe care il aveti la noi a fost compromisa), va rugam sa ne anuntati
imediat despre problema, contactandu-ne in conformitate cu sectiunea Contacteaza-ne.
OPTIUNI
Pentru a alege sa nu primiti ofertele de marketing si/sau promotionale de la Avon, puteti
sa ne trimiteti o cerere la adresa din sectiunea Contacteaza-ne. Noi ne vom stradui sa va
respectam toate cererile imediat ce acest lucru este posibil in mod rezonabil.
ACCESUL SI ALTE DREPTURI
Daca ati dori sa treceti in revista, corectati sau stergeti Informatiile cu Caracter Personal
care ne-au fost transmise anterior, precum si pentru a va opune continuarii prelucrarii datelor
dumneavoastra de cartre noi, ne puteti contacta asa cum se precizeaza in sectiunea Contacteazane. In cererea dvs., va rugam sa aratati clar ce informatii ati dori sa le schimbati. Noi ne vom
stradui sa va raspundem imediat ce acest lucru este posibil in mod rezonabil, dar in orice caz in
termenul prevazut de legea aplicabila. De asemenea, aveti dreptul de a nu fi supusi unor decizii
individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a va adresa instantei de judecata. Pentru a
afla mai multe informatii despre modul in care puteti exercita drepturile mentionate in acest
paragraf, va rugam sa va adresati prin e-mail la RepService.ro@avon.com sau prin
corespondenta la str. Industriilor, nr.13bis, Chiajna, jud.Ilfov.
RETINEREA
Noi vom retine Informatiile cu Caracter Personal ale dvs. pentru perioada necesara sa
indeplinim scopurile precizate in prezentul Termeni si Condiții, daca nu se cere prin lege o
perioada de retinere mai indelungata.
FOLOSIREA SITE-ULUI DE CATRE COPII
Site-ul nu este destinat pentru persoane sub varsta de saisprezece (16) ani, si noi cerem
ca astfel de persoane sa nu transmita Informatii cu Caracter Personal prin intermediul Site-ului.
TRANSFERUL IN ALTA TARA
Informatiile cu Caracter Personal ale dvs. pot fi stocate si procesate in orice tara unde
noi avem operatiuni si, interactionand cu noi si transmitandu-ne Informatii cu Caracter Personal,
sunteti de acord cu transferul informatiilor in tarile din afara celei de resedinta a dvs., inclusiv in
Statele Unite, care pot avea reguli diferite de protejare a datelor fata de cele din tara dvs. Pentru
lista completa a statelor catre care sunt transferate datele dumneavoastra cu caracter personal, va
rugam sa va adresati la e-mail la RepService.ro@avon.com Compania-mama a noastra, Avon
Products, Inc. a adoptat cadrul de lucru „Port Sigur” (reguli de protejare a datelor) convenit de
catre Departamentul de Comert al SUA si UE cu privire la Informatiile cu Caracter Personal ale
Reprezentantilor de Vanzari, culese de catre anumite entitati situate in Zona Economica
Europeana si transferate la Avon Products, Inc. in Statele Unite. Va rugam sa consultati
declaratia noastra Safe Harbor Declaratia . Pentru informatii suplimentare in legatura cu
Programul „Port Sigur”, vezi pagina de Internet a Departamentului Comertului al SUA
lahttp://www.export.gov/safeharbor.
ACTUALIZAREA ACESTOR TERMENI SI CONDIȚII
AVON COSMETICS (ROMANIA) S.R.L. - 11 Dinu Vintila Str, 021101, Bucharest, Sector 2, +4021.231.2577 TEL +4021.231.7121 FAX
DISTRIBUTION CENTER - 13BIS Industriilor Str, 077040, Com. Chiajna, Jud. Ilfov, +4021.311.8515 TEL +4021.311.8526 FAX

Din cand in cand, noi putem schimba prezenta Declaratie de Confidentialitate. Va
rugam sa observati nota "ULTIMA ACTUALIZARE" de la inceputul documentului pentru a
vedea cand a fost Documentul Termeni si Conditii. Orice schimbari asupra Termenilor si
Conditiilor vor intra in vigoare cand noi postam documentul Termeni si Conditii revizuit pe
Site. Interactiunea dvs. cu noi urmand aceste schimbari inseamna ca acceptati noile Termeni și
Condiții.
MODUL DE CONTACTARE A NOASTRA Daca aveti intrebari in legatura cu
Termenii și Conditiile, va rugam sa ne contactati prin e-mail la RepService.ro@avon.com sau
prin corespondenta la str. Industriilor, nr.13bis, Chiajna, jud.Ilfov Deoarece legaturile prin email nu sunt intotdeauna sigure, va rugam sa nu includeti informatii sensibile in e-mail-urile
catre noi.
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