POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER
PERSONAL PE RESURSELE WEB ALE Î.S. „MOLDDATA”
Întreprinderea de Stat ”MOLDDATA” conştientizează importanța protecţiei
datelor cu caracter personal şi respectă dreptul fiecărei persoane de a-și controla
propriile date. Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă un act de
încredere din partea clientului, iar Întreprinderea va lua măsurile necesare pentru a
justifica încrederea acordată.
Întreprinderea de Stat ”MOLDDATA” este operator de date cu caracter personal,
fiind înregistrată în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter
personal, cu nr. 0001200.
COLECTAREA ȘI UTILIZARA INFORMAȚIILOR PERSONALE
Î.S. „MOLDDATA”, colectează informație de la utilizatorii săi în următoarele
modalități: direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele
care găzduiesc site-ul www.nic.md, www.molddata.md, www.host.md precum și
prin intermediul cookie-urilor.
Informație furnizată direct de utilizator: atunci când accesați un serviciu
furnizat de Î.S. „MOLDDATA”, vă putem întreba care este numele
dumneavoastră, care este adresa dumneavoastră de e-mail și vă putem cere alte
informații personale. Aceste informații oferite în mod voluntar ne ajută la
identificarea corectă a dumneavoastră și la oferirea serviciului dorit de
dumneavoastră fără crearea unor situații neplăcute precum confuzii de nume,
transfer greșit de drepturi, etc. Această informație este utilizată doar în scopul
personalizării serviciilor oferite dumneavoastră și al verificării identității
dumneavoastră în vederea executării eventualelor contracte între dumneavoastră și
noi, în urma folosirii de către dumneavoastră a serviciilor oferite de noi.
Informație din raportul de trafic al serverului: atunci când vizitați un site web,
dezvăluiți anumite informații despre dumneavoastră, ca adresa dumneavoastră IP,
ora vizitei dumneavoastră, locul de unde ați intrat pe site-urile noastre. Î.S.
„MOLDDATA”, ca și alți operatori, înregistrează această informație. Acest tip de
informație ne ajută să identificăm care secțiuni ale site-urilor noastre sunt secțiuni
de interes pentru utilizatori. Noi colectăm, de asemenea, adresele IP ale
utilizatorilor noștri in scopul administrării sigure a sistemului nostru informatic sau
in scopul evitării activităților infracționale.
Informație furnizată prin intermediul Cookie-uri: în ideea de a oferi un serviciu
personalizat utilizatorilor săi, Î.S. „MOLDDATA” poate folosi cookie-uri pentru a
facilita stocarea și urmărirea preferințelor acestora. Puteți reseta browser-ul
dumneavoastră fie să vă anunțe ori de cate ori primiți câte un cookie, fie să refuze
acceptarea lor. Trebuie însă să aflați că unele secțiuni ale site-urilor noastre nu vor
putea fi vizualizate normal dacă ați setat browser-ul dumneavoastră să respingă
cookie-urile. (Detalii despre politica de cookie-uri.) Noi folosim cookie-uri pentru

a vă permite utilizarea cât mai eficientă a serviciilor noastre și în scopul obținerii
de informații statistice care să ne permită îmbunătățirea serviciilor noastre. Cookieurile ne permit să salvăm parolele dumneavoastră de acces și preferințele
dumneavoastră, astfel încât să nu fiți nevoit să le introduceți din nou data viitoare
când ne vizitați.
CUM PROTEJĂM NOI INFORMAȚIA COLECTATĂ DE LA
DUMNEAVOASTRĂ
Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt de o
importanță vitală pentru noi. Noi nu oferim informația colectată unor terți fără
consimțământul dumneavoastră expres și prealabil, excepție făcând autoritățile
publice în exercitarea competențelor legale (conform art. 15 al Legii Republicii
Moldova nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal și
în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare).
Accesul dumneavoastră la anumite servicii și informații din cadrul site-ului este
protejat de o parolă. Va recomandăm să nu dezvăluiți nimănui această parolă. Î.S.
„MOLDDATA” nu vă va cere niciodată parola conturilor dumneavoastră în mesaje
sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim deci să nu dezvăluiți această parolă
persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să vă
amintiți să semnați "deconectare" / "log off" / "sign out" din contul dumneavoastră
in serviciul de tickete sau alte servicii online oferite de Î.S. „MOLDDATA”, la
sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a acestora. Vă sfătuim, de asemenea, să
închideți fereastra browser-ului în care ați lucrat la sfârșitul navigării
dumneavoastră pe site-urile noastre.
Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la
informațiile dumneavoastră personale sau la corespondența dumneavoastră atunci
când lucrați intr-o rețea de computere aflată într-un loc public.
CORECTAREA ERORILOR DIN DATELE COLECTATE DE LA
DUMNEAVOASTRĂ
Dacă vă creați un cont la unul dintre serviciile noastre, vă trimitem un e-mail de
confirmare prin care să vă oferim detaliile noului dumneavoastră cont. Mesajul de
confirmare va fi trimis la adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o. După
autentificarea în cont, vă puteți modifica datele de contact.
REVIZUIREA POLITICII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE
În cazul în care hotărâm modificarea prezentei Politici, pentru a furniza o mai bună
protecție a drepturilor și datelor dumneavoastră cu caracter personal, vom publica
noua versiune aici, iar aceasta va înlocui versiunea actuală.
Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați cu privire la datele
Dumneavoastră cu caracter personal și pentru că ați alocat o parte din timpul Dvs.

citirii Politicii de confidențialitate a datelor cu caracter personal pe resursele web
ale Î.S. „MOLDDATA”.

