Politica de protectie a datelor cu caracter personal
AAylex cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si
securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica
informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (utilizatori ai
website-ului www.cocorico.ro, furnizori, clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori) in cadrul
prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile in contextele specificate mai jos.
Aceasta Politica se aplica tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului
www.cocorico.ro, dispozitive de tip pc, laptop, smartphone sau tableta. In cazul in care nu sunteti de acord cu
termenii si conditiile legate de utilizarea acestora, va rugam sa nu utilizati site-ul www.cocorico.ro. Consideram ca
prin accesarea site-ului www.cocorico.ro si prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre ulterior
parcurgerii acestei Politici, sunteti implicit de acord cu termenii si conditiile specificate in prezentul document in
ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.
Conform cerintelor Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protectia datelor
sau GDPR), AAylex administrează in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu
caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului si informatiilor
prezentate despre compania, produsele si serviciile AAylex, inclusiv prezentate sub brand-ul CocoRico.
Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal
AAylex poate colecta si prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri de
prelucrare:
A.

Activitati comerciale de vanzari produse si servicii, cuprinzand realizare, administrare si
dezvoltare vanzari de produse si servicii, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de
piata, statistica.

B.

Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a serviciilor AAylex si a brandului sau
CocoRico, desfasurarea campaniilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine
informative), de urmarire si monitorizare a vanzarilor de servicii si comportamentului
consumatorului.

C.

Activitati de post-vanzare, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor/
clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite

D.

In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.

E.

Evaluare date oferite voluntar pentru aplicarea la unul dintre posturile disponibile in cadrul
companiilor ce fac parte din Grupul AAylex

Categoriile de date cu caracter personal pe care le putem prelucra:
– nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, data si locul nasterii, informatii tehnice cu privire la
dispozitivul vizitatorului – locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu
intervalul orar precum si data la care a fost folosit website-ul www.cocorico.ro, alte informatii care ar putea rezulta
din folosirea aplicatiilor de tip Cookies; obisnuinte/ preferinte/ comportament – in plus, AAylex poate prelucra
date constand in codul numeric personal si seria si numarul actului de identitate strict pentru identificarea

castigatorilor unor potentiale campanii promotionale (daca este cazul ca acestea sa aiba loc) și pentru
conformarea cu cerintele legislatiei fiscale.
Prevederi speciale legate de minori
AAylex nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter
personal ale minorilor. AAylex nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori. Minorilor
care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul AAylex,
ori participarea la concursuri sau campanii ale AAylex, decat daca aceasta se realizeaza in numele minorului de
catre reprezentantul legal sau tutorele minorului in cauză, conform legii. De asemenea, orice persoană care ne
furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta
Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.Orice colectare sau prelucrare de
date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.

Principii dupa care ne ghidam activitatea in ceea ce priveste Politica de protectie a datelor cu caracter
personal

•
•
•
•
•

Respectarea legislatiei in vigoare, corectitudine si transparenta
Limitarea utilizarii datelor la scopul specificat
Limitarea la utilizarea doar a datelor strict necesare in desfasurarea activitatii
Respectarea drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate
Asigurarea responsabila a masurilor de securitate in ceea ce priveste prelucrarea datelor

Termeni si conditii de utilizare
1. PREAMBUL
Acesti Termeni si Condiții privind serviciile ( "Acord") constituie un acord între AAYLEX ("AAYLEX" sau "noi" sau
"al nostru") și dumneavoastra ("Utilizator" sau "tu" sau "voi"), impreuna „Partile” iar individual „Partea”.
Prezentul acord stabilește termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului www.cocorico.ro, date puse la
dispoziție de către AAYLEX (in ansamblu "Site-ul").
Prin accesarea site-ului, sunteți de acord cu temrenii si conditiile detaliate de prezentul acord.
SITE-UL www.cocorico.ro este AAYLEX.
Acest document stabileste termenii si conditiile in care puteti utiliza site-ul.
Prin termenul "Utilizator" al site-ului se intelege orice persoana fizica sau juridica care va accesa site-ul. Accesul
si utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, in termenii si conditiile de mai jos. Utilizarea site-ului
ca si vizitator, inregistrarea ca si utilizator si accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea
acestor termeni si conditii, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora.
2. ACCESUL
Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obtinerea de informatii si accesul la serviciile oferite prin intermediul
acestuia. Orice utilizare in alte scopuri decat acesta nu este permisa. Pentru a obtine acces la site si la serviciile
si informatiile puse la dispozitie prin intermediul acestuia trebuie sa obtineti in prealabil acces la Internet, platind
orice taxa asociata cu acest acces. In plus, trebuie sa aveti la dispozitie tot echipamentul necesar pentru a

realiza aceasta conexiune la Internet. AAYLEX nu isi asuma responsabilitatea pentru securitatea acestui
echipament sau a liniei dvs.de comunicare cu acesta.
3. PROPRIETATE INTELECTUALA; DREPTURILE DE AUTOR
AAYLEX ofera acces liber la site si va autorizeaza sa vizualizati, imprimati si sa transmiteti informatii existente pe
site doar in scopuri personale, non-comerciale.
Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara permisiunea explicita,
scrisa a AAYLEX.
Continutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si orice alte materiale prezente pe site
sunt protejate de legea dreptului de autor si sunt proprietatea AAYLEX.
Este interzisa crearea de legaturi ale altor site-uri cu acest site sau invers, fara un acord scris prealabil.
In situatiile in care acest lucru se intampla fara acordul scris al AAYLEX, aceasta nu isi asuma responsabilitatea
pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de catre alte
persoane decat cele autorizate de AAYLEX si isi rezerva dreptul de a solicita sanctionarea conform legislatiei in
vigoare a oricarei actiuni de acest tip.
AAYLEX sau terte parti pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legaturi (“link”-uri) catre alte pagini sau
resurse Internet. AAYLEX nu garanteaza, nu este si nu poate fi responsabila in niciun fel de disponibilitatea
acestora, de forma, continutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.
AAYLEX nu va fi responsabila sau pasibila de a plati despagubiri, direct sau indirect, pentru orice paguba sau
pierdere cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de/sau in legatura cu folosirea sau increderea in informatiile,
continutul, bunurile sau serviciile puse la dispozitie de site-urile respective.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei parti a serviciilor, accesul sau
folosirea serviciilor sau informatiilor puse la dispozitie de AAYLEX prin intermediul site-ului intr-un mod care
violeaza legislatia romaneasca sau internationala in materie de drept de autor si proprietate intelectuala, implica
raspunderea civila sau penala pentru astfel de actiuni.
AAYLEX isi rezerva dreptul de a impiedica prin orice mijloace si de a de solicita sanctionarea conform legislatiei
in vigoare a persoanelor implicate in distrugerea sau alterarea site-lui, a continutului sau securitatii acestuia sau
incercarea de a ataca sau discredita AAYLEX sau pe partenerii sai, produsele, serviciile si angajatii acestora.
Orice eventual litigiu in legatura cu acest site este de competenta instantelor de drept din Romania.
4. REGULI SI CONDITII DE UTILIZARE
Utilizarea site-ului presupune implicit acceptarea de catre utilizatori a urmatorilor termeni si conditii, cu toate
consecintele care decurg din acceptarea acestora:
a.- este interzisa postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ura sau cu resentimente fata de un alt membru
al site-ului, care sa contina amenintari sau sa violeze intimitatea, viata privata a cuiva sau care incalca legea;
b. - este interzisa postarea materialelor pentru care utilizatorii nu detin drepturile legale de autor (copyright) sau
nu au incuviintarea proprietarului pentru a utiliza materialul;
c. - sunt interzise spamul, invazia de mesaje, reclama, scrisorile in lant, schemele piramidale si orice alte solicitari
de acest tip;
d. - este interzisa postarea mesajelor cu character xenofob sau rasist, mesajele obscene si orice linkuri catre

site-uri cu caracter pornografic;
e. - AAYLEX isi rezerva dreptul de a sterge continutul discutabil, intr-un timp rezonabil, iar daca se considera
necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv, acesta fiind un proces manual, astfel incat nu va fi posibila
stergerea sau modficarea mesajelor instantaneu;
f. - utilizatorii inteleg si accepta faptul ca mesajele postate nu sunt monitorizate in fiecare secunda si, in
consecinta, site-ul nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul lor;
g. - AAYLEX nu ofera garantii pentru lipsa de acuratete, pentru mesajele incomplete, nefolositoare sau pentru
orice informatii postate pe site de catre utilizatori;
h. - utilizatorii inteleg si accepta ca mesajele exprima punctele devedere ale autorului, nu punctele de vedere ale
AAYLEX
i. - utilizatorii trebuie sa ia in considerare ca, ori de cate ori posteaza un mesaj, adresa sa de IP poate fi
inregistrata pentru cazul in care se va interzice accesul la site (sau va fi contactat providerul de servicii Internet).
Aceasta masura va fi luata numai in cazul constatarii unei violari grave ale termenilor si conditiilor prezente;
j.- administratorii site-ului isi rezerva dreptul de a sterge orice mesaj si de a interzice accesul la forumul site-ului
oricarui utilizator care nu se supune acestor conditii;
Utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma eventualele daune, in cazul unor actiuni
legale impotriva celor publicate, cu exceptia mesajelor trimise direct moderatorului sau administratorului. Nu va fi
implicata in niciun fel raspunderea noastra.

Nu sunt permise:
k. - copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice,
magnetice sau computerizate, a materialelor si informatiilor existente pe acest site;
l. - incercarea de a interveni, prin orice mijloace, in continutul acestui site, stergerea sau modificarea prin orice
mijloace a materialelor si informatiilor publicate, sau incercarea de a actiona in acest scop;
m. - incercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricarui sistem din reteaua AAYLEX sau
accesarea oricaror servere sau servicii din reteaua AAYLEX care nu sunt publice, fara autorizatie explicita in
scris din partea AAYLEX;
n. - incercarea de a interveni in functionarea serverelor de hosting sau in reteaua AAYLEX prin orice mijloace,
inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
o. - folosirea oricaror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing
sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop in afara de trimiterea de emailuri personale justificate, fara acordul scris al posesorilor acestor adrese;
Violarea oricarei dintre aceste reguli atrage dupa sine raspunderea civila sau penala.
AAYLEX va investiga faptele care implica asemenea incalcari, cooperand cu autoritatile pentru prevenirea sau
impiedicarea unor astfel de incalcari.
5. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
AAYLEX isi rezerva dreptul de a modifica sau de a intrerupe, temporar sau permanent, partial sau in totalitate,
serviciile puse la dispozitia vizitatorilor si a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fara o notificare

prealabila. AAYLEX nu este raspunzatoare fata de utilizatori ori orice terta persoana fizica sau juridica sau
institutie pentru modificarea, suspendarea sau intreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
AAYLEX poate schimba in orice moment continutul si conditiile de folosire a site-ului. Noile conditii devin valabile
in momentul in care au fost facute publice prin publicare pe site.
6. Disponibilitatea Produselor
Prezentarea oricarui produs sau serviciu mentionat pe aceasta pagina de Internet nu constituie o oferta de a
vinde sau de a furniza acel produs sau serviciu. Acestea sunt afisate doar cu titlu de prezentare.
Pentru orice forma de achizitionare, trebuie contactat un reprezentant oficial de vanzari al companiei si intocmite
forme de contractare conform legislatiei in vigoare la momentul incheierii contractului.
7. Continutul informational
Informatiile mentionate pe aceasta pagina de Internet au fost redactate cu buna credinta, cu scopul de informare
generala despre activitatea companiei si a produselor si serviciilor sale.
8. ABSOLVIREA DE SI LIMITAREA RASPUNDERII
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca intelegeti ca sunteti de acord cu
urmatoarele:
a.-utilizarea site-ului se face pe propria dvs. raspundere;
Acceptati in mod expres ca AAYLEX este absolvita de toate raspunderile de orice fel, exprimate direct sau
indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garantiile indirecte de vanzare sau in conformitate cu specificatiile pentru un
anume scop.
Utilizatorii inteleg si accepta faptul ca AAYLEX nu ofera nicio garantie ca:
b. - informatiile vor implini toate cerintele dumneavoastra;
c. - rezultatele ce se vor putea obtine din folosirea informatiilor site-ului vor fi corecte sau de incredere;
d.- serviciile vor fi neintrerupte, la timp, sigure sau fara erori;
e.- calitatea oricaror produse, servicii, informatii sau altor materiale cumparate sau obtinute de dumneavoastra
prin intermediul site-ului, va satisface toate cerintele;
f.- orice eroare de program va fi corectata.
Utilizatorul este singura persoana responsabila de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau retelei
de pe care acceseaza site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descarcarii de informatii
si servicii din continutului site-ului.
Nici un sfat sau alte informatii orale sau scrise, obtinute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu
constituie o garantie, daca nu este altfel stipulata expres in termenii si conditiile de utilizare.
AAYLEX nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar
nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunavointa, posibilitatii de folosire, date sau alte pierderi intangibile
sau incomensurabile (chiar daca AAYLEX a fost informata anterior de posibilitatea aparitiei unor asemenea
pierderi), rezultand din:
g.- utilizarea sau imposibilitatea utilizarii informatiilor site-ului;
h.- acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
i.- costul procurarii de bunuri sau servicii complementare rezultand din orice bunuri, date, informatii sau servicii

achizitionate sau obtinute, mesaje primite, tranzactii incepute prin/de pe site;
j.- declaratii sau actiuni ale oricarei terte parti asupra serviciilor site-ului;
k.- orice alta problema legata de serviciile site-ului.
Daca se considera ca un material pus la dispozitie pe site, postat pe site de catre terti sau utilizatori, violeaza
drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesara semnalarea acestei situatii la adresa de
corespondenta Bucureşti, Sector 1, str. Nicolae Caranfil, nr 71-73, intrarea Gheorghe Simionescu, etaj 1, sau la
adresa de email secretariat@aaylex.ro. Pentru sectiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor,
raspunderea asupra continutului opiniilor revine in intregime autorilor acestora. AAYLEX isi rezerva dreptul de
sterge de pe site acele opinii care contravin termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului sau pe care le
considera daunatoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau tertilor.
9. INFORMATIILE PERSONALE SI CONFIDENTIALITATEA
Conform cerintelor GDPR, in sectorul comunicatiilor electronice AAYLEX are obligatia de a administra in conditii
de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra,
un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Refuzul de a furniza datele nu va permite participarea
in cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale site-urilor Societatii.
Castigatorilor unor posibile concursuri organizate de AAYLEX li se va solicita o copie a CI/BI in vederea verificarii
corectitudinii datelor furnizate la inscriere, astfel incat premiile sa fie acordate castigatorilor de drept. Datele
prelucrate vor fi stocate in baze de date computerizate.
Prin accesul la unele servicii ale site-urilor Societatii si/sau prin abonarea la newsletterele site-urilor apartinand
AAYLEX, sunteti de acord sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de AAYLEX ,
partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, furnizori de servicii si bunuri.
Utilizatorul este in intregime responsabil de toate informatiile care sunt facute publice din contul sau.
Conform GDPR, beneficiati de transparenta informatiilor, de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la
stergerea datelor (de a fi uitat), dreptul la restrangerea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la
opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul
sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea
acestor drepturi, va puteti adresa printr-un email la secretariat@aaylex.rosau cu o cerere scrisa, datata si
semnata la adresa de corespondenta Bucureşti, Sector 1, str. Nicolae Caranfil, nr 71-73, intrarea Gheorghe
Simionescu, etaj 1
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
Daca datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
AAYLEX nu raspunde de atacurile avand ca scop furtul sau vandalismul si care ar putea conduce la dezvaluirea
sau compromiterea datelor.
AAYLEX nu-si asuma niciun fel de responsabilitate pentru situatiile in care utilizatorul isi publica adresa sau orice
alte date personale, din proprie initiativa, intr-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.
Daca utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, AAYLEX isi rezerva dreptul de a considera aceste materiale
neconfidentiale si lipsite de protectia dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea AAYLEX, libere de
orice pretentii emise de o persoana sau un grup de persoane, putand fi utilizate in orice scop de catre AAYLEX,

fara obligatia de a acorda compensantii pentru utilizarea lor.
Site-ul poate folosi "cookies" pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu contin niciun fel de date personale ale
utilizatorului si nu prezinta risc in cazul in care sunt interceptate de terte parti. Daca browser-ul este configurat sa
nu le accepte, anumite pagini pot sa nu functioneze partial sau in totalitate.
Pe site pot fi prezente reclame si/sau legaturi catre pagini ale unor terte parti, inclusiv parteneri, furnizori de
publicitate sau sponsori. Informatiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul AAYLEX si orice
publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.
AAYLEX isi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli in orice moment. Orice modificare va fi
facuta publica in aceasta pagina si va intra efectiv in vigoare in momentul postarii ei pe site.
Datele personale pot include numele dumneavoastra, adresa, numarul de telefon (inclusiv numarul de mobil),
adresa de e-mail, vârsta, sexul si starea civila.
AAYLEX nu va colecta nici o data personala cu exceptia cazurilor in care veti decide sa ne furnizati voluntar
astfel de informatii, printr-o manifestare de vointa expresa si neechivoca.
Site-ul AAYLEX contine doua rubrici care pot solicita date personale, in cazul in care doriti sa ne
contactati.Acestea sunt:
1.

Pagina de contact, care solicita: Numele, prenumele, adresa de email, precum si date despre subiectul
pe care doriti sa ni-l transmiteti.
Datele sunt solicitate doar cu scopul de a intelege cu o mai mare exactitate cererea dumneavoastra si
pentru a va putea raspunde in cel mai scurt timp la solicitarea adresata. Exista posibilitatea ca in unele
cazuri sa fie necesar sa impartasim datele dumneavoastra de contact cu persoante terte, cu scopul de a
va putea oferi un raspuns la solicitarea adresata.Va asiguram ca in toate cazurile enumerate vom
respecta intocmai legea cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

2.

Pagina Cariere- sectiunea Aplicatii, care solicita: Numele, prenumele, adresa de email, precum si CVul pe care doriti sa ni-l transmiteti.
Datele sunt solicitate pentru aplicatiile voluntare in vederea selectarii pentru ocuparea unui loc de
munca in cadrul companiei AAYLEX, respectiv a grupului de companii AAYLEX: AAylex Prod, AAylex
Distribution, AAylex AgroCooperativaAgricola, AAylex Management,Avicola Buzau.
Exista posibilitatea ca in unele cazuri sa fie necesar sa impartasim datele dumneavoastra de contact cu
persoante terte, cu scopul de a va putea oferi un raspuns la solicitarea adresata sau in vederea evaluarii
datelor transmise.Va asiguram ca in toate cazurile enumerate vom respecta intocmai legea cu privire la
protectia datelor cu caracter personal.

In eventualitatea lansarii unui concurs, tombola publicitara, sau orice alta forma de comunicare cu
potentialii consumatori, aceasta se va realiza prin respectarea unui set de reguli specifice, ce se vor
reuni in asa numitele „regulamente ale campaniilor publicitare”. In orice caz, toate acestea se vor
redacta respectand intocmai legea cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

