
Politica de confidentialitate a datelor personale pentru website-ul eyed-

read.lockdown-code.ro 

Acest document prevede conditiile de confidentialitate si prelucrare a datelor 

pentru urmatoarele: 

 - Aplicatie Desktop Windows EyeD-Read 

 - Aplicatie mobila AndroEyeD (Android )si eyeDRead (iOS) 

 - Wesbsite eyed-read.lockdown-code.ro 

 

1. Informații generale 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările 

principale ale LOCKDOWN CODE SRL, cu sediul în strada J.H Pestalozii, Nr 22, Timisoara, 

Timis, în calitate de operator de date. 

 

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu 

caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet eyed-read.lockdown-code.ro („Site-

ul”) sau a aplicatiilor Desktop si Mobile. 

 

Solicitam anumite date personale in cazul in care doriti contactarea echipei noastre in scopul 

obtinerii de informatii despre serviciile pe care le oferim, fie ca persoana fizica ori in numele 

unei companii, prin utilizarea formularului de contact de pe pagina noastra de contact, sau prin 

formularul de comanda a unei licente pentru utilizarea legala a aplicatiei EyeD-Read Desktop. 

Aceste date sunt necesare eliberarii unei facturi conform legilor in vigoare. 

Pentru contact in vederea obtinerii unor informatii aditionale despre serviciile oferite de 

aplicatiile EyeD Read (Desktop sau Mobile), sunt necesare transmiterea urmatoarelor date: 

- Nume si prenume – colectam aceste informatii pentru contactarea ulterioara, 

in vederea achizitionarii de catre dvs, a serviciilor noastre si deasemenea, 

pentru incheierea contractelor de servicii si facturarea serviciilor achizitionate. 

 

- Telefon – colectam aceste informatii pentru contactarea ulterioara, in vederea 

discutarii detaliilor serviciilor pentru care ne-ati contactat. 

 

- Email – colectam aceste informatii pentru contactarea ulterioara, in vederea 

discutarii detaliilor serviciilor pentru care ne-ati contactat. 

Pentru comanda unei licente, sunt necesare urmatoarele date personale (persoana fizica 

sau companie), cu scopul eliberarii unei facturi si pentru asignarea de licente unor entitati valide 



- Nume si prenume – colectam aceste informatii pentru contactarea ulterioara, 

in vederea achizitionarii de catre dvs, a serviciilor noastre si deasemenea, 

pentru incheierea contractelor de servicii si facturarea serviciilor achizitionate. 

 

- Telefon – colectam aceste informatii pentru contactarea ulterioara, in vederea 

discutarii detaliilor serviciilor pentru care ne-ati contactat. 

 

- Email – colectam aceste informatii pentru contactarea ulterioara, pentru 

transmiterea facturilor si a fisierelor de licenta 

 

- CNP/Serie si Numar Carte de identitate – in cazul persoanelor fizice si 

CUI/ORC in cazul persoanelor juridice 

-  

- Adresa de domiciliu sau sediu companie (adresa de facturare) 

 

2. De la cine colectam datele personale: 

- Direct de la dumneavoastra,prin mail sau telefonic 

- Electronic, folosind formularul de contact/cerere licenta de pe pagina noastra eyed-

read.lockdown-code.ro 

 

3. Furnizarea datelor personale este: 

- Voluntara, fara a avea in vedere incheierea ulterioara a unei relatii comerciale 

- Obligatorie, in vederea achizitionarii serviciilor noastre si implicit, pentru incheierea unei relatii 

comerciale si a inregistrarii fiscale a acesteia, inclusiv a facturarii. 

  

Prelucrarea datelor personale are loc in urmatoarele situatii: 

- Atunci cand exista o cerere din partea clientilor/potentialilor clienti (cerere verbala sau scrisa). 

- Cand este necesara incheierea unei relatii comerciale, respectiv incheierea unui contract pentru 

achizitionarea serviciilor noastre. 

- Atunci cand primim o cerere, indiferent de modul in care a fost trimisa (prin email, formular de 

contact, verbal). 

 



4. Drepturile persoanelor ale caror date sunt prelucrate 

1. Dreptul la informare – ceea ce înseamnă că trebuie să știți dacă datele dvs. personale sunt 

procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate. 

2. Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / 

despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. 

personale culese. 

3. Dreptul la actualizare/rectificare – ceea ce înseamnă aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau 

ştergerea datelor dumneavoastră personale, care sunt inexacte sau incomplete. 

4. Dreptul de ștergere – ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe puteți cere ca datele dvs. 

personale să fie șterse din înregistrările noastre. 

5. Dreptul de a restricționa procesarea – adică în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți 

dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale. Acest caz corespunde cu dreptul de 

a nu contacta serviciile noastre, in urma carora se va elibera o factura fiscala catre Dv 

6. Dreptul de a se opune procesării – adică în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți 

procesării datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct. Eyed-Read nu 

foloseste date pentru marketing 

7. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale într-un format 

adecvat sau, dacă este posibil ca transfer direct de la un procesator la altul.. 

 

5. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate 

-  LOCKDOWN CODE SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi 

nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, doar in scopuri contabile 

conform cu legea in vigoare 

 
-Nu colectam date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu 

comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul eyed-read.lockdown-code.ro 

precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct.  

 

-Nu se poate crea cont de utilizator pe Site,  

 

-Dacă sunteți vizitator al Site-ului, LOCKDOWN CODE SRL va prelucra datele dumneavoastră 

cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi 

datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care 

ne contactați în acest fel. 

 

- In cazul in care datele dvs vor trebui prelucrate in alte scopuri decat cele prezentate, va vom 

informa inainte de a le prelucra, iar acestea vor fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastra. 



6. Cookie-uri: 

- Cookie-urile sunt fragmente de informatie pe care site-ul le transfera utilizatorilor pentru a 

putea tine evidenta. In timp ce va aflati pe un site, cookie-urile salveaza preferintele 

dumneavoastra si astfel fac navigarea pe web mai usoara. Majoritatea website-urilor folosesc 

cookie-uri. Acestea nu sunt folosite pentru stocarea informatiilor personale, ele ne arata cum si 

cand vizitatorii folosesc site-ul, si ne ajuta sa vedem care sunt zonele populare si care nu sunt. 

- eyed-read.lockdown-code.ro nu stocheaza informatii referitoare la felul in care utilizatorii se 

comporta pe site sau cu scopul de a prezenta mai bine produsele sau serviciile oferite. Singurele 

cookies salvate sunt cele salvate automat de browserul Dv sau de google.analytics, in cadrul 

caruia eyed-read.lockdown-code.ro este disponibil pentru analiza de trafic pe site. Google are 

propria politică de confidențialitate pe care o puteți consulta la: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 . Dacă doriți să renunțați la urmărirea de 

către Google Analytics, accesați https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

-   Puteti dezactiva cookie-urile folosind preferintele browserului. Astfel, puteti seta browser-ul 

sa refuze toate cookie-urile sau sa indice atunci cand un cookie este trimis 

7. Stocarea datelor personale 

-Datele dvs. personale pot fi dezvaluite anumitor parteneri directi ai firmei LOCKDOWN CODE 

SRL, in cazul serviciilor de contabilitate. 

-Datele dvs vor fi stocate pe o perioada de timp limitata, respectiv pe toata perioada contractarii 

serviciilor si pana la expirarea duratei de contractare a acestora. In cazul documentelor 

justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani 

de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). 

- LOCKDOWN CODE SRL nu transfera datele dvs. personale, catre tari din afara UE sau SEE. 

- Nu intenționăm să colectăm cu bună știință informații de la minori. Nu vizăm minorii ca 

potentiali beneficiari ai serviciilor noastre. 

8. Securitatea datelor personale 

Securitatea informatiilor primite din partea vizitatorilor sau a clientilor, este foarte importanta 

pentru noi.  Datele personale nu sunt stocate pe servere online ci doar local in contabilitatea 

companiei LOCKDOWN CODE SRL 

9. Aplicatiile produsului EyeD-Read 

Aplicatiile sunt destinate ca unealta pentru procesarea documentelor de identitate. Nu intra sub 

raspunderea aplicatiilor sau a furnizorului LOCKDOWN CODE SRL ce date personale sunt procesate, 

stocate si cum se executa acest lucru.  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245


LOCKDOWN CODE nu poate fi tras la raspundere in nici un fel de nici o incalcare a confidentialitatii 

datelor personale pentru clientii clientilor LOCKDOWN CODE SRL. Este in raspunderea totala a 

utilizatorilor aplicatiei sa se conformeze legilor in vigoare pentru procesarea datelor cu caracter personal. 

LOCKDOWN CODE SRL este raspunzator doar de colectarea si prelucrarea datelor clientilor 

directi ai acestuia 

Produsul EyeD-Read nu transfera datele procesate in cadrul acestuia, catre nici un server online sau in 

mediul online, si functioneaza doar in cadrul retelei interne a utilizatorului pe dispozitivele acestuia.  

Transferul informatiilor (a imaginilor documentelor de identitate si a datelor din acestea) de la o aplicatie 

mobila la o aplicatie desktop, se face doar in cadrul retelei interne a utilizatorului. Este in datoria 

utilizatorului sa detina toate normele de siguranta implementate in locul in care isi desfasoara activitatea. 

Orice incalcare sau scurgere de informatie din cadrul retelei acestuia sau de pe dispozitivele acestuia, nu 

intra sub raspunderea vreunei aplicatii ale produsului EyeD-Read oferit de LOCKDOWN CODE SRL, 

acesta din urma neavand posibilitatea de a accesa datele procesate in cadrul aplicatiilor. 

 

10. Contact 

Pentru orice intrebari si orice solicitari cu privire la prelucrarea datelor personale, ne puteti contacta 

astfel: 

pe email la adresa: office@lockdown-code.ro 

Vom face tot posibilul sa rezolvam toate cererile si/sau plangerile intr-un timp cat mai scurt.   

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. 

mailto:office@lockdown-code.ro

