
 
 
 
 

 

Politica de confidențialitate online 
 

Data intrării în vigoare: 25 mai 2018 
 

Această politică de confidențialitate vă indică modul în care colectăm, folosim și 

permitem accesul la informații, inclusiv Informațiile Personale pe care le colectăm pe 

site-urile APWireless care se leagă de această politică de confidențialitate (fiecare, 

"Site"), de la data indicată mai sus. Prin utilizarea Site-ului și a transmiterii informațiilor, 

sunteți de acord că putem utiliza și dezvălui informațiile dumneavoastră, în conformitate 

cu termenii acestei Politici. 
 
"Informații personale" reprezintă orice informație care ne permite să vă identificăm 

direct sau indirect, cum ar fi adresa dumneavoastră de e-mail, numele, adresa de 

expediere și facturare, numărul de telefon, numele companiei, informațiile cardului de 

credit, orice formă de identificare sau unul sau mai mulți factori specifici identității 

dumneavoastră fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale. 
 
Accesând acest Site și utilizând serviciile noastre, sunteți de acord în mod explicit cu 

termenii acestei Politici de confidențialitate și cu Termenii și condițiile noastre. 
 
În sensul Regulamentului Uniunii Europene privind protecția generală a datelor 

2016/679 ("GDPR"), operatorul de date este AP Wireless Infrastructure Partners, LLC, 

al cărui sediu social este la 4250 Executive Square, Suite 900, La Jolla, CA 92037 

Statele Unite. 
 
Informații colectate și modul în care sunt utilizate 

 

În mod automat, colectăm informații când vizitați Site-ul, inclusiv adresa IP a 
dispozitivului dumneavoastră și statistici despre modul în care utilizați Site -ul. Aceasta 
poate include paginile pe care le -ați vizualizat sau căutat, timpii de răspuns ai 
paginilor, erorile de descărcare, durata de vizualizare a anumitor pagini, informațiile cu 
privire la interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea si clicurile ) sau metodele 

utilizate pentru efectuarea de căutări în pagină. Nu tratăm aceste informații ca 
Informații Personale, cu excepția cazului în care puteți fi identificat prin asocierea 
acestei informații cu alte Informații Personale pe care le deținem sau unde suntem 
obligați să facem acest lucru conform legii aplicabile. 
 
Puteți efectua căutări în mod anonim pe site-ul nostru sau puteți alege să ne furnizați 

informații. Colectăm informațiile pe care le transmiteți la vizitarea site-ului, inclusiv 

informațiile de înregistrare (numele dumneavoastră, adresa de e-mail sau adresa poștală, 

numărul de telefon și numele de utilizator și parola), informații de contact dacă ne 

contactați pentru o solicitare (adresa de e-mail, numărul de telefon) informații de plată  



(numele, adresa de facturare și de livrare, informațiile despre card, adresa de e-mail și 
numărul de telefon). De asemenea, putem să colectăm informații cu privire la 
proprietățile deținute în vederea încheierii unei tranzacții cu dumneavoastră. Când ne 
furnizați date, ne așteptăm ca acestea să fie exacte și actuale.  

Folosim informațiile dumneavoastră personale în conformitate cu termenii Politicii de 
confidențialitate în vigoare la momentul utilizării. Vom procesa informațiile 
dumneavoastră personale atunci când (1) v-ați dat consimțământul, consimțământ ce 
poate fi retras în orice moment, (2) în cazul în care prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care sunteți parte, (3) în cazul în care legea ne impune, (4) 
atunci când prelucrarea este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau cele ale 
unei alte persoane sau (5) atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor 
noastre comerciale legitime, cu excepția cazurilor în care drepturile și interesele 
dumneavoastră au prioritate asupra intereselor noastre. Folosim informațiile colectate 
pentru interesele noastre comerciale legitime, cum ar fi îmbunătățirea site-ului nostru, 
dezvoltarea afacerii noastre și oferim produse sau servicii proprii, ale afiliaților sau ale 
terților, produse de care considerăm că sunteți interesați. Acestea pot include 
următoarele: 

 

• Să răspundem la solicitările dumneavoastră 
 

• Să oferim servicii, inclusiv cele cu privire la serviciile pentru clienți 
 

• Să vă transmitem comunicări cu privire la serviciile noastre actuale, noile servicii pe 

care le dezvoltăm și oportunități care ar putea fi disponibile pentru dumneavoastră 
 

• Să transmitem avertizări cu privire la noile caracteristici sau îmbunătățiri ale serviciilor 

noastre 
 

• Să comunicăm cu dumneavoastră cu privire la tranzacțiile desfășurate cu noi sau 

la posibilele tranzacții 
 

• Dacă sunteți client, să vă ajutăm să vă administrați contul, inclusiv procesarea plăților 
 

• Să ne extindem afacerea 
 

• Să ne asigurăm că site-ul nostru și serviciile noastre funcționează într-un mod efficient 
 

• Să păstrăm site-ul nostru în siguranță și protejat 
 

• Să masuram impactul si eficiente activitatilor de marketing 
 

Folosim informațiile dumneavoastră de contact pentru a vă răspunde la solicitările sau 

pentru a vă oferi informații despre produse sau servicii. Ne străduim să colectăm numai 

acele informații care sunt în mod rezonabil necesare pentru a vă oferi servicii sau 

pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. 
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Utilizăm cookie-uri și tehnologii similare pentru a colecta informații agregate (care nu sunt 

personale) despre utilizarea site-ului de către toți vizitatorii noștri și pentru a ne ajuta să ne 

amintim de dumneavoastră și de preferințele dumneavoastră atunci când vizitați site-ul. 

Unele cookie-uri sunt esențiale pentru funcționarea site-ului nostru ("Cookie-uri Esențiale"). 

Aceste module cookie facilitează serviciile pe care le-ați solicitat în mod special. Aceste 

cookie-uri rămân în memoria dispozitivului numai până când închideți browser-ul, după ce 

vizitați site-ul nostru. Unele module cookie sunt utilizate pentru a colecta informații anonime 

pe paginile vizitate ("Cookie -uri de Performanță"). De exemplu, s-ar putea să folosim 

Cookie-urile de Performanță pentru a urmări care pagini sunt cele mai populare, ce metodă 

de conectare între pagini este cea mai eficientă și pentru a determina de ce unele pagini 

primesc mesaje de eroare. Aceste cookie-uri rămân în memoria dispozitivului numai până 

când închideți browser-ul după vizitarea site-ului nostru web. Unele module cookie își 

amintesc de alegerile pe care le faceți pentru a vă îmbunătăți experiența (”Cookie-uri de 

Funcționalitate”). Aceste cookie-uri funcționale rămân în memoria dispozitivului pentru o 

perioadă mai lungă de timp. Când revizitați site-ul nostru, recunoaștem Cookie-uri de 

Funcționalitate și ne amintim preferințele dumneavoastră sau vă putem conecta automat la 

site-ul web. Informațiile Personale cu privire la sistemul nostru pot fi asociate cu Cookie-uri 

de Funcționalitate, dar cookie-urile în sine nu conțin nici o informație personală. În cele din 

urmă, este posibil să folosim "Cookie-urile de Publicitate în funcție de comportament" care 

colectează informații despre obiceiurile dumneavoastră de navigare, pentru a transmite 

publicitatea relevantă pentru dumneavoastră, conform intereselor dumneavoastră. 

Informații suplimentare despre cookie-uri și despre modul în care acestea funcționează 

sunt disponibile la www.allaboutcookies.org . Vizitatorii Uniunii Europene pot vizita 

www.youronlinechoices.com/uk pentru mai multe informații despre acest tip de cookie. 
 

 

Ocazional, putem să permitem anumitor terțe părți să plaseze cookie-uri prin 
intermediul Site-ului pentru a ne oferi o mai bună intelegere cu privire la utilizarea Site-
ului sau a datelor demografice ale utilizatorilor sau pentru a vă oferi publicitate. Aceste 
terțe părți pot colecta informații despre activitățile online ale unui consumator de-a 
lungul timpului si pe diferite site-uri atunci cand acesta utilizeaza pagina noastra. De 
asemenea, putem permite furnizorilor de servicii să plaseze cookie-uri prin intermediul 
Site-ului nostru pentru a efectua funcții analitice sau de marketing, caz în care veți fi 
notificați sau vi se va solicita acordul. Nu controlăm utilizarea acestor cookie-uri de 
partea terță sau a informațiilor rezultate și nu suntem responsabili pentru nicio acțiune 
sau politică a acestor terțe părți. 

 

Nu folosim tehnologia care recunoaște funcția "nu urmăriți" din browserul 

dumneavoastră web. 
 

Tipurile specifice de cookie-uri utilizate de catre noi si o terta parte plasate de Site și 

scopurile pentru care sunt utilizate sunt descrise în tabelul de mai jos: 
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Tip de Cookie-uri Cine deservește Cum să refuzi 

 aceste  Cookie-  

 uri   
    

Cookie-urile strict - AP Wireless Aceste cookie-uri sunt strict necesare 

necesare   pentru funcționarea Site-ului și, prin 

   urmare, nu pot fi refuzate. Ele pot fi 
Acestea sunt cookie-urile   șterse sau blocate utilizând setările 

necesare pentru funcționarea   browserului. 

Site-ului. Acestea includ, de    

exemplu, module cookie care    

vă permit să vă conectați în    

zonele securizate ale site-    

urilor noastre, să utilizați un    

coș de cumpărături sau să    

utilizați facturarea    

electronică.    
    

Cookie-uri de Performanța - AP Wireless Aceste module cookie pot fi șterse sau 

și Funcționalitate   blocate utilizând setările browserului. 

Acestea sunt folosite pentru    

a recunoaște când    

redeschideți Site. Acest lucru    

ne permite să personalizăm    

conținutul și să ne amintim    

preferințele dumneavoastră    

(de exemplu, alegerea limbii    

sau regiunii dumneavoastră),    

dar nu sunt esențiale pentru    

performanța Site-ului.    
    

Cookie-uri Analitice sau - AP Wireless Aceste module cookie pot fi șterse sau 

Personalizate 
- Google 

blocate utilizând setările browserului. 
  

Acestea cookie-uri  Universal Alternativ, vă rugăm să urmați linkul 

colectează informații cu  Analytics de mai jos pentru a vă dezactiva: 

privire la accesul utilizatorilor    

și la folosirea Site-ului.    
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Utilizăm aceste informații fie   -  Google  Universal  Google  

în formă agregată pentru a    https://tools.google.com/dlpage/ga  

ne ajuta să îmbunătățim    optout  

modul în care funcționează              

Site-ul, fie pentru a              

personaliza Site-ul în funcție              

de interesul dumneavoastră              
           

Cookie-uri de Publicitate - Quantcast Aceste module cookie pot fi șterse  

   sau blocate utilizând setările  
Aceste cookie-uri sunt   browserului.  

utilizate pentru a determina              

ca publicitatea afișată pe Site - Doubleclick Alternativ, vă rugăm să urmați  

este relevantă pentru   linkurile de mai jos pentru a vă  

dumneavoastră. Aceste   dezactiva:  

cookie-uri împiedică              
reapariția anunțurilor și se   - Quantcast:  

asigură ca acestea sunt 
  https://www.quantcast.com/opt-out/  
             

afișate corect. Anumite   
- Doubleclick: 

 

module cookie ale terțelor 
   

  https://www.google.com/settings/ads/  

părți pot să urmărească 
   

  
plugin 

        

utilizatorii pe site-uri diferite 
          

             

și vor oferi anunțuri relevante   În plus, puteți să alegeți opțiunile de  

în funcție de interesele 
   

  Cookie Publicitare vizitând:  

dumneavoastră 
   

             

   http://www.aboutads.info/choices/   

   http://www.networkadvertising.org/ch   

   oices/  sau  

   http://youronlinechoices.com/ .  
              

 
 
 
 

 

Cookie-uri Social Media - Twitter Aceste module cookie pot fi șterse 

   sau blocate utilizând setările 
Aceste cookie-uri ne permit - YouTube browserului dvs. (vedeți mai jos cum 

să integrăm funcțiile de   pot fi controlate cookie-urile). 

Social Media în Site și pot fi    

utilizate și în scopuri    

publicitare.     
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Alternativ, vă rugăm să urmați   

linkurile de mai jos pentru a vă  

dezactiva: 
 

- Twitter:  

https://twitter.com/personalization 
 

- YouTube:  
https://support.google.com/ads/answ 

 

er/2662922?hl=ro  
 
 
 
 

Protecția datelor cu privire la copii 
 

Acest Site nu este conceput și nu este destinat să fie atractiv pentru utilizarea de către 

copiii cu vârsta mai mică de 13 ani. Nu colectăm cu bună știință date de la copii cu 

vârsta mai mică de 13 ani. Dacă aveți vârsta mai mică de 13 ani, vă rugăm nu ne 

trimiteți nicio informație. 
 

 

Accesarea informațiilor și alegerilor dumneavoastră 
 

Puteți să actualizați, să modificați sau să ștergeți informațiile cu privire la dumneavoastră în 

orice moment contactând-ne la privacy@apwip.com. Putem solicita informații de la 

dumneavostră pentru a vă putea identifica și vă vom respecta solicitarea în termen de 20 

de zile. Dacă solicitați ștergerea informațiilor cu privire la dumneavoastră, pot exista 

circumstanțe în care, din motive legale sau de conformitate, nu ni se permite să ștergem 

informațiile. Vă vom anunța în cazul în care apare această situație. 
 

Puteți alege să nu primiți e-mailuri de la noi prin "dezabonare", folosind instrucțiunile 

din cuprinsul oricărui e-mail pe care îl primiți de la noi. Acest lucru nu ne va împiedica 

să trimitem e-mailuri despre contul dumneavoastră sau tranzacțiile cu noi. 
 

Puteți alege să ștergeți sau să blocați modulele cookie, setând browserul fie să 

respingă toate modulele cookie, fie să permită utilizarea modulelor cookie numai de pe 

site -urile selectate. Dacă blocați modulele cookie, performanța Site-ului poate fi 

afectată și este posibil ca anumite funcții să nu funcționeze deloc. 
 

Dezvăluirea informațiilor 
 

Putem dezvălui informații personale despre dumneavoastră unor terțe părți neafiliate:  

(1) dacă solicitați sau autorizați acest lucru; (2) dacă informațiile sunt furnizate pentru a 
vă ajuta să încheiați o tranzacție; (3) dacă informațiile sunt furnizate în conformitate cu 
prevederile legale, reglementările aplicabile, cererile guvernamentale și cvasi-

guvernamentale, deciziile instanței sau citații, pentru a ne pune în aplicare Termenii de 
utilizare sau alte acorduri sau pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța, 
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proprietatea sau siguranța utilizatorilor noștri sau a altor persoane (ex. agenții de 
raportare a fraudei etc.); (4) dacă divulgarea se face ca parte a unei achiziții, transfer 
sau vânzare a serviciilor sau a activelor (de exemplu, în cazul în care aproape toate 
activele noastre sunt achiziționate de o altă parte, informațiile despre clienți pot fi unul 
dintre activele transferate); (5) dacă informațiile sunt furnizate agenților noștri, 
furnizorilor externi sau prestatorilor de servicii pentru a îndeplini funcții în numele nostru 
(de exemplu, analizarea datelor, furnizarea de asistență pentru marketing, furnizarea 
de servicii pentru clienți, procesarea comenzilor etc.); sau (6) așa cum este descris în 
această Politică de Confidențialitate. 

 

Vom transfera informațiile dumneavoastră personale numai unor terțe părți care oferă 

garanții suficiente cu privire la măsurile de securitate tehnice și organizatorice care 

reglementează procesarea ce urmează să fie efectuată și care își pot demonstra 

angajamentul de a respecta aceste măsuri. 
 

În cazul în care terțe părți prelucrează informațiile personale în numele nostru, acestea 

vor fi obligate să accepte, prin mijloace contractuale sau în alt mod, să proceseze 

informațiile personale în conformitate cu legea aplicabilă. Acest contract va stipula, 

printre altele, că terța parte și reprezentantul său vor acționa doar în conformitate cu 

instrucțiunilor noastre sau în conformitate cu prevederile legale. 
 

Este posibil să împărtășim informațiile dvs. companiilor noastre afiliate. 
 

Nu împărtășim informațiile dumneavoastră unor terțe părți în scopurile lor de marketing. 
 

Putem divulga informațiile dumneavoastră non-private, agregate sau non-personale, 

cum ar fi statisticile cu privire la folosirea Produselor noastre, afiliaților noștri și terțelor 

părți. 
 

Securitate 
 

Folosim măsuri tehnice, administrative și fizice rezonabile pentru a proteja informațiile 
conținute în sistemul nostru împotriva folosirii greșite, a pierderii sau a modificării 
datelor. Informațiile personale pe care ni le furnizați sunt stocate pe servere care se 
află în unități securizate cu acces restricționat și protejate prin protocoale și proceduri 
destinate să asigure securitatea acestor informații. Utilizăm tehnologia standard SSL 
pentru a proteja informațiile transferate către site-ul nostru. Cu toate acestea, niciun 
server, computer sau rețea de comunicații sau sistem sau transmisii de date prin 
Internet nu pot fi garantate ca fiind 100% securizate. Prin urmare, în timp ce ne 
străduim să protejăm informațiile despre utilizatori, nu putem asigura sau garanta 
securitatea informațiilor pe care le transmiteți. Dacă primim instrucțiuni de pe contul 
dumneavoastră de logare, vom considera că ați autorizat aceste instrucțiuni. 

 

Unde stocăm informațiile dvs. 
 

Informațiile și datele pe care le colectăm de la dumneavoastră pot fi transferate și 

stocate în serverele noastre din Statele Unite ale Americii. De asemenea, acestea pot fi 
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procesate de personalul din Statele Unite sau din țara dumneavoastră de origine, care 

lucrează pentru noi sau pentru unul dintre furnizorii noștri. Prin transmiterea datelor 

dumneavoastră personale, sunteți de acord cu acest transfer, stocare sau prelucrare. 
 

Legături către alte site-uri. 
 

Este posibil să permitem altora să facă trimiteri la acest Site sau să posteze pe Site-ul 

nostru un link către site-ul lor. Noi nu susținem aceste site-uri și nu suntem responsabili 

pentru alte site-uri sau practicile lor de confidențialitate. Vă rugăm să citiți politicile lor 

de confidențialitate înainte de a trimite informații. 
 

Modificări ale politicii de confidențialitate. 
 

Pe măsură ce ne dezvoltăm, putem modifica această Politică de Confidențialitate. 

Politica în vigoare în momentul în care utilizați Site-ul guvernează modul în care vă 

putem utiliza informațiile. Dacă vom efectua modificări materiale, vom posta Politica 

revizuită și data revizuirii efective pe acest Site. Vă rugăm să verificați periodic Politica 

pentru a fi la curent cu modificările aduse. 
 

Politica de confidențialitate UE-SUA („Privacy Shield”). 
 

AP Wireless respectă Politica de confidențialitate UE-SUA („Privacy Shield”), așa cum 
a fost stabilit de Departamentul de Comerț al Statelor Unite privind colectarea, 
utilizarea și păstrarea Informațiilor Personale din țările membre ale Uniunii Europene. 
Am atestat că respectăm Politica de confidențialitate UE -SUA („Privacy Shield”) în 
ceea ce privește notificarea, alegerile, responsabilitatea cu privire la transferul, 
securitatea, integritatea datelor și limitarea scopului, accesul și recursul, executarea și 
răspunderea. În cazul în care există un conflict între politicile din prezenta Politică de 
Confidențialitate și Politica de confidențialitate UE -SUA („Privacy Shield”), principiile 
acesteia din urmă vor avea prioritate. Pentru a afla mai multe despre Politica de 
confidențialitate UE-SUA („Privacy Shield”) și pentru a vedea pagina noastră de 
certificare, vizitați https://www.privacyshield.gov/ . 

 

În conformitate cu principiile Politicii de confidențialitate UE-SUA („Privacy Shield”), AP 

Wireless se angajează să soluționeze plângerile privind confidențialitatea și colectarea 

sau colectarea informațiilor dumneavoastră personale. Persoanele din Uniunea 

Europeană care au întrebări sau plângeri cu privire la această Notificare de 

Confidențialitate ar trebui să contacteze AP Wireless la adresa: 
 

AP Wireless Infrastructure Partners, LLC 
4250 Executive Square 
Suite 900 
La Jolla, CA 92037 USA 
Attn: Departamentul cu privire la Confidențialitate 
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AP Wireless se angajează să adreseze plângerile nerezolvate privind confidențialitatea, 
în conformitate cu Politicii de confidențialitate UE -SUA („Privacy Shield”), către AAA, o 
societate non-profit, de soluționare alternativă a litigiilor pe teritoriul Statelelor Unite. 
Dacă nu primiți o confirmare în timp util a reclamației dumneavoastră sau dacă nu am 
răspuns corespunzător plângerii dumneavoastră, vă rugăm să contactați sau să vizitați 
site -ul AAA (www.adr.org ) pentru mai multe informații sau pentru a depune o 
plângere. AP Wireless se angajează, de asemenea, să coopereze cu autoritățile UE 
privind protecția datelor (APD) în ceea ce privește transferul de date din UE în 
domeniul resurselor umane și în contextul relațiilor de muncă. În anumite condiții 
limitate, puteți să apelați la prevederile arbitrale înainte de punerea în aplicare a Politicii 
de confidențialitate UE-SUA („Privacy Shield ”) adoptată de către Departamentul de 
Comerț al USA și Comisia Europeană. AP Wireless se supune competențelor de 
investigare și de executare adoptate de Comisia Federală de Comerț (CFC). 

 

Unele tipuri de Informații Personale pot face obiectul altor cerințe și politici legate de 
confidențialitate, care sunt compatibile cu Politica de confidențialitate UE-SUA („Privacy 

Shield”). De exemplu, Informațiile Personale cu privire și / sau primite de la clienții AP 

Wireless sunt, de asemenea, supuse unui acord sau fac obiectul unei notificări cu 
Clientul, fiind în conformitate și cu prevederile legilor aplicabile și standardelor 

profesionale, iar informațiile personale referitoare la personalul nostru sunt supuse 
politicilor cu privire la resurse umane. 

 

Ne puteți solicita să corectăm, să actualizăm sau să modificăm Informațiile Personale 
pe care le deținem cu privire la dumneavoastră. Vă rugăm să ne contactați pentru a vă 

actualiza informațiile. Vă rugăm să aveți în vedere că înainte de a actualiza informațiile, 

va trebui să confirmăm și să vă recunoaștem ca fiind deținătorul datelor pe care le doriți 

modificate. Dacă refuzăm solicitarea dumneavoastră, veți avea posibilitatea de a 

contesta acest lucru, precum și orice alte informații, plângeri și conflicte. 
 

Sub rezerva oricărei legislații care, ocazional, ne poate obliga să stocăm Informațiile 

Personale pentru o anumită perioadă de timp, vom respecta dorințele dumneavoastră 

de a corecta Informațiile Personale neconforme. În caz contrar, vom păstra Informațiile 

dumneavoastră Personale atâta timp cât credem că ne va ajuta să ne atingem 

scopurile așa cum sunt detaliate în această Politică de Confidențialitate. 
 

Ne puteți întreba dacă păstrăm Informații Personale despre dumneavoastră și puteți cere 

să primiți o copie a acestor Informații Personale. Înainte de a vă trimite orice Informații 

Personale, vă vom solicita să furnizați dovada identității dumneavoastră. Dacă nu sunteți în 

măsură să furnizați dovada identității, ne rezervăm dreptul de a refuza să vă trimitem orice 

Informații Personale. Vom răspunde cât mai repede la cererile dumneavoastră cu privire la 

Informațiile Personale pe care le deținem despre dumneavoastră. 
 

Drepturile dumneavoastră de confidențialitate în conformitate cu legislația europeană 
 

Numai pentru persoanele din Spațiul Economic European (SEE). În conformitate cu 

GDPR, în anumite circumstanțe, aveți dreptul: (a) să solicitați accesul la orice Informații 

Personale pe care le deținem despre dumneavoastră și informațiile conexe, (b) să 
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obțineți, fără întârzieri nejustificate, rectificarea oricăror Informații Personale inexacte,  

(c) să solicitați ca informațiile dumneavoastră personale să fie șterse, cu condiția ca AP 
Wireless să nu solicite Informații Personale pentru respectarea unei obligații legale în 
conformitate cu legislația europeană sau a statului membru sau pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (d) prevenirea sau restricționarea 
procesării Informațiilor Personale, cu excepția cazului în care prelucrarea este 
necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; și (e) să 
solicitați transferul informațiilor Personale direct către o parte terță în cazul în care 
acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

 

În plus, în cazul în care considerați că AP Wireless nu și-a respectat obligațiile care îi 

revin în conformitate cu această Politică de Confidențialitate sau cu legislația 

europeană, aveți dreptul să adresați o plângere către Autoritatea europeană pentru 

protecția datelor, cum ar fi Biroul Comisariatului pentru Informații din Regatului Unit. 
 

Vă rugăm să ne contactați. 
 

Acest site este deținut și administrat de AP Wireless Infrastructure Partners, LLC. 

Puteți să ne contactați la AP Wireless Infrastructure Partners, LLC, 4250 Executive 

Square, Suite 900, La Jolla, CA 92037. 
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