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Începând cu intrarea în vigoare a Regulamentului
European 2016/679 privind protecția și
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date (GDPR),atât clienții
serviciilor furnizate de către Trans Sped, cât și
vizitatorii site-urilor web au dreptul să fie
informați în mod specific și la zi despre toate
datele care sunt colectate despre ei, având drept
scop prelucrarea acestora, cât și despre unde și
către cine sunt transmise aceste date.

Since the entry into force of European Regulation
2016/679 on the protection and processing of
personal data and the free movement of such data
(GDPR), both the customers of the services
provided by Trans Sped and the visitors of the
websites have the right to be informed.
specifically and up-to-date on all the data that is
collected about them, with the purpose of
processing them, as well as where and to whom
these data are transmitted.

Comunicările comerciale – Trans Sped, cu
acordul Subiectului, va transmite acestuia
material promoționale, comunicări de marketing,
oferte comerciale sau orice alte informații
relevante privind produsele și serviciile sale, și va
include adresa de e-mail comunicată, având
scopul furnizării serviciilor Trans Sped, în lista
proprie de abonați în vederea distribuirii
periodice a newsletter-ului său.
Prin bifarea căsuței regasită la nivelul paginii
anterioare, Subiectul își exprimă acordul de a
primi astfel de comunicări:

Commercial Communications - Trans Sped,
with the agreement of the Subject, will transmit
to it promotional material, marketing
communications, commercial offers or any other
relevant information regarding its products and
services, and will include the communicated
email address, for the purpose of providing Trans
Sped services, in his own list of subscribers for
the periodic distribution of his newsletter.
By ticking the box found on the previous page,
the Subject expresses his agreement to receive
such communications:

Doresc să primesc material promoționale,
comunicări de marketing, oferte comerciale sau
orice alte informații relevante privind produsele
și serviciile Trans Sped și vreau ca adresa de email să facă obiectul unei abonări la newsletterul Trans Sped.

I want to receive promotional material,
marketing communications, commercial offers or
any other relevant information about Trans Sped
products and services and I want the e-mail
address to be subscribed to the Trans Sped
newsletter.
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