ACORD PRIVIND COMUNICĂRILE COMERCIALE

Cine suntem noi?

Noi suntem CASA AUTO VALEA LUPULUI S.R.L., cu sediul social in Sat Valea Lupului,
Comuna Valea Lupului nr. 10, DN 28, Judet Iaşi, inregistrata la ORC sub nr. J22/301/1996,
CUI RO 5243094 (denumita in continuare “CASA AUTO” si/sau „Societatea”), avand datele
de contact precizate mai jos

Cum ne puteți
contacta?

Ne puteti contacta la urmatoarele date de contact:
Site: https://testergrup.ro/domenii-de-activitate/contact/
SAU
Email: dpo@testergrup.ro

Ce ne propunem să
vă comunicăm?

Societatea noastra doreste sa va tina la curent cu noutatile privind produsele si serviciile
oferite, respectiv in legatura cu produse si servicii ale partenerilor nostri, complementare
sau aflate in legatura cu produsele sau serviciile noastre, sa va anunte cu privire la
organizarea de evenimente, diferite campanii desfasurate de Societate, promotii, sa va
informeze despre beneficiile participarii la evenimentele noastre, carduri de fidelitate,
vouchere, premii, etc, prin transmiterea de oferte adaptate intereselor dumneavoastra,
comunicari comerciale, invitatii de participare la evenimente, sondaje de opinie, concursuri
si tombole, informatii și comunicări personalizate, newslettere si altele similare.
CASA AUTO ofera o mare diversitate de servicii si produse, inclusiv aferent activitatii de
dealer auto multimarca.

Prin ce canal de
comunicare?

Va rugam sa completati mai jos datele de contact aferente tuturor canalelor de
comunicare preferate de dumneavoastra:
Prin poștă electronică (e-mail, mesagerie instant) pe adresa _________________________
Prin telefon (SMS/apel) pe nr. de telefon __________________________
Prin semnarea acestui document va acordati consimțământul catre Societate pentru a
utiliza datele dumneavoastra de contact in scopul transmiterii de comunicari comerciale
ulterioare, informații personalizate intereselor dumneavoastră specifice in scopuri de
promovare si marketing, oferte și alte comunicări similare personalizate prin utilizarea unor
tehnici care implică inclusiv crearea de profiluri, segmentarea clientelei pe diverse criterii
precum categorii de interes, varsta, locatie, etc. Mai multe detalii in acest sens se regasesc
in Nota de informare pusa la dispozitia dumneavoastra.

Care este
semnificația
acordului
dumneavoastra?

Cum puteți solicita
încetarea
transmiterii de
comunicari
comerciale?

Aveti in permanenta, în mod gratuit și facil, posibilitatea de a renunta la primirea de
comunicari din partea Societatii fie prin transmiterea unei solicitari in acest sens pe oricare
din modalitatile de contact de mai sus, fie cu ocazia fiecărui mesaj care contine posibilitatea
de renuntare, accesând link-ul DEZABONARE din subsolul oricărui email ori newsletter
primit de la Societate

Pentru orice solicitare ulterioara din partea dvs cu privire la comunicarile transmise de CASA AUTO suntem la un
apel, un click sau un email distanță, ne puteti scrie la datele de contact de mai sus ori vă așteptăm într-unul dintre
showroom-urile noastre!
Nume Prenume
Semnatura
Data

_________________________
_________________________
_________________________

