
Site-ul www.alexandris.ro (numit în continuare "site") este administrat de Alexandris Romania s.r.l., cu sediul în 
Bucuresti,str. Aleea Teisani nr. 125, sector 1 (numit în continuare "Alexandris").

1.Drepturi de proprietate intelectuală
Toate materialele integrate în acest site (inclusiv dar nu limitat la texte, imagini, precum si elemente audiovizuale) 
sunt proprietatea intelectuală a lui Alexandris (si a colaboratorilor licentiati George P. Alexandris S.A. PIRAEUS 
(HEADQUARTERS), 12 K. Mavromichali Str. GR-185 45, info@alexandris.gr ). Aceste materiale nu pot fi 
copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie să fie vizualizate on-line. Unele parti ale site-ului 
contin imagini si materiale care fac obiectul dreptului de autor al furnizorilor acestora si sunt utilizate de catre 
Alexandris cu permisiune. Utilizarea acestor materiale, altefel decat in conformitate cu acesti Termeni de utilizare 
poate incalca deasemena si drepturile celorlalte parti.
Totuşi, paginile complete ale site-ului pot fi tipărite dacă sunt destinate a fi folosite în scop strict personal.

3. Corectitudinea informaţiilor
Informaţiile conţinute de acest site sunt cu scop informativ, sunt adresate clienţilor Alexandris şi nu se aplică altor 
jurisdicţii. Alexandris nu-şi asumă responsabilitatea pentru acurateţea acestora dar va face tot posibilul pentru ca 
datele conţinute de acest site să fie cât mai corecte şi mai actuale. De asemenea, Alexandris îşi rezervă dreptul de a 
modifica specificaţiile produselor în orice moment, in functie de modificarile comunicate de catre firmele 
colaboratoare.

4. Protecţia datelor personale
Alexandris va procesa datele furnizate de dumneavoastră cu maximă confidenţialitate, în conformitate cu legile 
aflate în vigoare. Datele dumneavoastră vor fi folosite în scopul îmbunătăţirii produselor şi serviciilor noastre astfel 
încât să venim în întâmpinarea nevoilor clienţilor noştri şi pentru a vă furniza noutăţi despre produsele şi serviciile 
oferite de noi. Informaţiile pot fi folosite doar de către Alexandris şi nu vor fi vândute nimănui. În funcţie de datele 
pe care le furnizaţi veţi fi contactaţi la telefon, prin poştă sau prin e-mail.
În conformitate cu legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: 
dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opoziţie 
(art.15), de a vă adresa justiţiei (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri 
scrise datate şi semnate la adresa: Alexandris Romania, str. Aleea Teisani nr. 125, sector 1, Bucureşti.

5. Legi şi Jurisdicţii
Acest site a fost creat şi funcţionează în concordanţă cu legile în vigoare în Romania. Pentru reglarea oricaror 
dispute referitoare la acest site, legile si tribunalele din Romania vor avea jurisdicţie exclusivă.

Toate drepturile asupra site-ului sunt rezervate Alexandris Romania s.r.l.. Alexandris isi rezerva drepturile de a 
modifica acesti Termeni de utilizare in orice moment prin actualizarea si publicarea acestora pe site. 

Acest site este detinut si publicat online de:

Alexandris Romania s.r.l.
Str. Aleea Teisani, nr. 125
Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: 021/300.95.53
Fax: 021/300.95.54
office@alexandris.ro
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