
Declarație privind confidențialitatea datelor  

Vă mulțumim că vizitati site-ul Bilfinger Tebodin B.V. (în continuare Bilfinger). Bilfinger trateaza cu seriozitate  protejarea dreptului dvs. la confidentialitate. 
Mai jos, dorim să va informăm despre datele care sunt salvate și utilizate atunci când vizitați site-ul nostru, în ce măsură acest lucru are loc și în ce 
scopuri. 

Jurnalul serverului de Internet 

În general, puteți vizita site-ul nostru fără a vă divulga informațiile personale. 

Cu toate acestea, serverul care găzduiește site-ul nostru (în continuare denumit "server de Internet") salveaza  automat informații de la dvs., care sunt 
necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă oferi acces la site-ul nostru. Serverul de Internet salveaza automat anumite informații, cum ar fi: 

 părți ale adresei dvs. IP, 
 data și ora vizitei, 
 subpaginile pe care le-ați vizitat, 
 paginile pe care le-ați vizitat anterior, 
 browserul pe care îl utilizați (de exemplu, Internet Explorer), 
 sistemul de operare pe care îl utilizați (de ex. Windows 7), 
 numele de domeniu și adresa furnizorului dvs. de internet (de ex. 1 & 1) 

Prevenirea și / sau monitorizarea cookie-urilor 

Există diferite metode de blocare, afișare și eliminare a cookie-urilor stocate pe computerul dvs.. Depinde de browserul pe care îl utilizați. Dacă întâmpinați 
dificultăți, vă recomandăm să consultați producătorul individual al browserului. 

Dorim să vă informam că în cazul modificării setărilor browserului (blocarea cookie-urilor)  este posibil să nu puteți utiliza pe deplin toate funcțiile acestei 
pagini de Internet. 

Salvarea, procesarea, utilizarea si transmiterea datelor personale  

Compania noastra salveaza date de la dvs. doar cu acordul dvs. personal (mai putin in cazul jurnalelor serverului de internet) de a le utiliza pentru unul 
dintre serviciile pe care le oferim (de exemplu, materiale informative, sondaje). Aceste date sunt prelucrate exclusiv și / sau utilizate pentru implementarea 
serviciului respectiv. Dacă este necesar datele dvs. pot fi, de asemenea, transmise societăților din grupul nostru. Atunci când este necesar, furnizorii de 
servicii pot fi mandatati de noi pentru a efectua serviciul solicitat (de ex. trimiterea de materiale informative). Datele dvs. personale nu vor fi transmise 
tertilor. 

Buletin informativ 

Dacă doriți să vă abonați la buletinul  nostru informativ  și la revista "World", vă rugăm să ne furnizați adresa dvs. de e-mail. Înainte de a vă trimite buletinul 
informativ, veți primi o notificare prin e-mail cu un link. Doar accesând  acest link, confirmând că doriți să primiți buletinul, veți fi inclus în lista noastră de 
distribuție. Acest lucru vă asigură că nimeni altul decât dvs. nu poate utiliza adresa dvs. de e-mail pentru abonarea la un buletin informativ (așa-numita 
procedură dublă opt-in). Datele dvs. personale vor fi utilizate și stocate doar în scopul de a vă oferi buletinul informativ / revista. 

Transfer international de date 

Prelucrarea datelor generate de pagina noastră de Internet are loc pe servere din statele Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European (EU / EEA). 

 

Controlor de date 

In scopul protectiei datelor (GDPR) controlorul de 

date este: 

Bilfinger Tebodin B.V.  

Ms. Brigit Stokman 

Laan van Nieuw Oost-Indië 25 

2593 BJ The Hague  

The Netherlands 

 

 

Protectia datelor 

 

Bilfinger Tebodin B.V.  

Laan van Nieuw Oost-Indië 25 

2593 BJ The Hague 

The Netherlands 

info.tebodin.bv@bilfinger.com  
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Link-uri catre alte pagini de Internet 

În anumite sectiuni ale paginii noastre de Internet, avem linkuri către alte pagini de Internet (de exemplu, pagini ale altor companii din Grupul Bilfinger) sau 
oferim posibilitatea de a partaja conținutul prin așa-numitele butoane de partajare. Rețineți că declarația de protecție a datelor descrisă aici nu se aplică 
pentru aceste alte pagini de Internet. Vă solicităm să vizitați direct aceste site-uri pentru a obține informații despre protecția datelor, securitatea, colectarea 
datelor și dispozițiile pentru transmiterea datelor. Bilfinger nu este răspunzător pentru măsurile luate de aceste pagini de Internet sau pentru conținutul lor. 

Securitate 

Vă rugăm să fiți informat că datele sunt transmise fara securizare pe Internet și există astfel pericolul ca terții să intercepteze și să utilizeze datele. Ne puteți 
contacta oricând prin poștă sau telefonic. 

Drepturile dvs. 

Cu condiția îndeplinirii cerintelor legale, în cadrul GDPR aveți următoarele drepturi: 

 Dreptul la stergerea datelor (“de a fi uitat”) : aveți dreptul să fiți uitat și datele dvs. personale să fie eliminate din evidențele noastre. 

 Dreptul de acces: aveți dreptul de a fi informat despre modul în care datele dvs. personale sunt utilizate de noi. 

 Dreptul la rectificare: aveți dreptul să corectați erorile datelor dvs. personale. 

 Dreptul de restricționarea prelucrarii: aveți dreptul să restricționați utilizarea datelor dvs. personale pentru orice tip de procesare specifică. 

 Dreptul la obiecții: aveți dreptul să vă opuneți utilizării datelor dvs. personale pentru orice scop propus de noi, dacă credeți că aveți un interes major în excluderea prelucrării datelor dvs. 

personale. 

 Dreptul de revocare: aveți dreptul de a revoca acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale. 

 Dreptul de a depune plangere: aveți dreptul să apelați la o autoritate de protecție a datelor dacă bănuiți că prelucrarea datelor dvs. personale încalcă GDPR. 

 Dreptul la portabilitate: aveți dreptul să va obțineți datele personale pe care le-ați furnizat direct și să le trimiteti altor operatori 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact de mai sus și vom răspunde într-un termen rezonabil. 
Rețineți că s-ar putea să fim obligați prin lege și / sau pentru propriile scopuri legitime de afaceri să păstrăm anumite informații. 

Status: Mai 2018  

Menționăm că, în viitor, datorită cerințelor legale, de exemplu, această declarație poate fi modificată. Asigurați-vă că sunteți în permanență informat cu 
privire la starea actuală. 

 


