
 

 

 

 

Vă mulțumim pentru că vizitați pagina noastră Bilfinger Tebodin B.V. 

(denumit în continuare Bilfinger) 

Informații generale 

Această politică descrie modul în care prelucrăm informațiile pe care ni le 

furnizați sau cele pe care le colectăm în legătură cu dumneavoastră 

atunci când vizitați acest website. Termenul date personale include toate 

informațiile dumneavoastră de identificare. Pentru detalii legate de 

protejarea datelor personale, va rugăm să consultați Declarația de 

Prelucrare a Datelor Personale inclusă mai jos în acest document. 

 

Prelucrarea datelor personale pe acest site 

Cine prelucrează informațiile pe acest site?  

Informațiile de pe acest site sunt prelucrate de operatorul acestui site, ale 

cărui date de contact sunt disponibile la secțiunea Termeni legali.  

 

Cum se face colectarea datelor cu caracter personal? 

Vom colecta datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le 

furnizați de comun acord. De exemplu, informațiile pe care le introduceți în 

formularul nostru de contact.  

Alte informații pot fi înregistrate automat de sistemul nostru informatic sau 

după ce vă exprimați acordul prelucrării datelor personale cu ocazia vizitării site-ului. Această categorie 

de date include, în principal, informații cu caracter tehnic (de ex. browser-ul de internet folosit, sistemul de 

operare sau momentul accesării site-ului). Aceste informații sunt înregistrate automat odată cu accesarea 

site-ului.   

 

Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal? 

Unele informații sunt prelucrate pentru a asigura funcționarea optimă a site-ului. Alte informații servesc la 

analiza profilului dumneavoastră de utilizator.  

 

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal? 

Vă puteți exercita dreptul de a obține informații privitoare la sursă, recipienții și scopurile în care se 

prelucrează datele dumneavoastră arhivate în orice moment și fără costuri suplimentare pentru 

divulgarea acestor informații. Puteți solicita ștergerea sau modificarea datelor personale. Dacă v-ați dat 

acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți opțiunea de a revoca acest acord în orice 

moment, modificând astfel toate prelucrările ulterioare de date personale. De asemenea, puteți solicita 

restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în funcție de circumstanțe. Vă puteți exercita 

dreptul de vă plânge autorității de supraveghere competente.  

Nu ezitați să ne contactați în orice moment la adresa inclusă în secțiunea Termeni legali de pe acest site 

pentru orice informații cu privire la acest acord sau legate de protecția datelor cu caracter personal.  

 

Operator de date 

 

În sensul Regulamentului general 

privind protecția datelor (GDPR), 

operatorul de date este 

 

Bilfinger Tebodin B.V. 

Domnul Rudmer Lodewijk 

Laan van Nieuw Oost-Indië 25 

2593 BJ Haga 

Olanda 

Confidențialitatea datelor 

 

Laan van Nieuw Oost-Indië 25 

2593 BJ Haga 

Olanda 

info.tebodin.bv@bilfinger.com  

mailto:info.tebodin.bv@bilfinger.com


 

Există posibilitatea ca obiceiurile dumneavoastră de utilizator să fie analizate statistic la vizita pe site-ul 

nostru. Astfel de analize se desfășoară, în principal, cu ceea ce denumim programe de analiză.  

Pentru informații suplimentare cu privire la aceste programe de analiză consultați Declarația de Protecție 

a Datelor de mai jos.  

 

Servere externe 

Acest website se află pe un server gazdă extern. Datele personale înregistrate pe acest website sunt 

stocate pe serverele gazdă. Acestea pot include, dar nu sunt limitate la, adrese de IP, cereri de contact, 

metadate si comunicații, informații contractuale, date de contact, nume, accesări web și alte date 

generate la navigarea unui site web.  

Scopul utilizării unui server gazdă este îndeplinirea termenilor contractuali cu clienții noștri existenți și 

potențiali (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR) și pentru livrarea rapidă, eficientă și sigură a serviciilor noastre 

online (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). 

Serverul gazdă va procesa doar acele date necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de performanță cu 

respectarea instrucțiunilor noastre privitoare la prelucrarea acestor date.  

 

Execuția contractului de prelucrare a datelor cu caracter personal.  

Pentru a garanta prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legile de protecție în vigoare, 

am încheiat un contract de prelucrare a datelor cu gazda.  

 

Protecția datelor 

Operatorii acestui website și a paginilor incluse consideră protecția datelor personale ca un angajament 

fundamental. Prin urmare, vom dedica toate eforturile și resursele necesare pentru a prelucra datele 

dumneavoastră în deplină concordanță cu legile de protecție a datelor personale în vigoare, precum și cu 

acest Acord de Prelucrare a Datelor Personale.  

La fiecare vizită pe acest website vor fi procesate diferite informații cu caracter personal folosite pentru 

identificarea dumneavoastră. Acest Acord explică ce date vor fi procesate, precum și scopurile în care vor 

fi folosite.  

  

Revocarea acordului de prelucrare a datelor 

Foarte multe operațiuni de prelucrare a datelor personale sunt posibile doar cu acordul dumneavoastră 

expres. Puteți solicita oricând acest acord, fără prejudiciu asupra legalității colectării datelor personale 

anterioare revocării.  

Dreptul de vă opune prelucrării datelor personale în anumite circumstanțe; dreptul de a vă opune 

prelucrării datelor în scop de marketing direct (Art. 21 GDPR) 

ATUNCI CÂND DATELE SUNT PROCESATE ÎN CONFORMITATE CU ART. 6 SECT. 1 LIT. E SAU F 

GDPR, VĂ PUTEȚI EXERCITA ORICÂND DREPTUL DE A RIDICA OBIECȚII ASUPRA MODULUI ÎN 

CARE SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ ÎN ANUMITE CIRCUMSTANȚE. ACESTE 

PREVEDERI SUNT VALABILE ȘI ÎN CAZUL ALCĂTUIRII PROFILULUI DE UTILIZATOR. PENTRU A 

DETERMINA TEMEIUL LEGAL PE BAZA CĂRUIA SE PRELUCREAZĂ DATELE PERSONALE, 

CONSULTAȚI ACORDUL PREZENT. DIN MOMENTUL ÎNREGISTRĂRII UNEI OBIECȚII, DATELE 

PERSONALE VIZATE NU VOR MAI FI PRELUCRATE, CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE 

PREZENTĂM DOVEZI CLARE CARE NE ÎNDREPTĂȚESC SĂ PRELUCRĂM ACESTE DATE, CARE 

PREVALEAZĂ DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE INDIVIDUALE SAU DACĂ AU CA SCOP EXERCITAREA 

UNOR DREPTURI LEGALE (CF ART. 21 SECT. 1 GDPR). 



 

ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE PERSONALE SUNT PRELUCRATE ÎN SCOPURI DE 

MARKETING DIRECT,VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTUL DE A VĂ OPUNE ACESTUI LUCRU, 

INCLUZÂND ALCĂTUIREA PROFILULUI DE UTILIZATOR PE BAZA ALEGERILOR DE MARKETING 

DIRECT. ULTERIOR, DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE NU VOR MAI FI UTILIZATE ÎN 

ACESTE SCOPURI. (CF. ART. 21 SECT. 2 GDPR). 

 

Dreptul de vă plânge autorității de supraveghere competente 

În cazul încălcării drepturilor prevăzute de GDPR, persoanele vizate sunt îndreptățite să facă o plângere 

la autoritatea de supraveghere competentă din localitatea de domiciliu, localitatea în care își desfășoară 

activitatea sau localitatea pe teritoriul căreia s-au încălcat aceste drepturi. Dreptul de a înregistra o 

plângere poate fi exercitat indiferent de orice alte demersuri administrative sau legale ca și mijloace 

legale de recurs.  

 

Dreptul de portare a datelor personale 

Puteți solicita ca datele personale prelucrate pe baza acordului să vă fie transferate, fie dumneavoastră, 

fie unei terțe părți în format scris electronic comun. Dacă solicitați transferul datelor către un alt operator, 

acest lucru se va efectua doar dacă permit condițiile tehnice.  

 

Criptarea SSL și/sau TLS  

Din motive de securitate și pentru asigurarea protecției transmiterii de conținut confidenția, cum ar fi 

comenzi sau solicitări de informații prin intermediul site-ul nostru, folosim un program de criptare a datelor 

SSL sau TLS. Siguranța conexiunii se recunoaște fie prin verificarea adresei din browser care se schimbă 

din “http://” în “https://”, precum și prin iconița de lacăt care apare în bara de adresă.  

Atunci când se stabilește conexiunea încriptată SSL sau TLS, datele transmise de dumneavoastră nu pot 

fi accesate de terți. 

 

Modificarea sau ștergerea datelor personale 

În limitele prevederilor legale în vigoare, puteți solicita oricând informații privitoare la datele personale 

arhivate, sursa și recipienții acestora, precum și scopul prelucrării lor. Vă puteți exercita dreptul de a 

solicita modificarea sau ștergerea datelor personale. Pentru lămuriri suplimentare ne puteți contacta la 

adresa furnizată la secțiunea Termeni legali.   

 

Dreptul de a solicita restricții de prelucrare. 

Vă puteți exercita dreptul de a solicita impunerea unor restricții la prelucrarea datelor dumneavoastră 

personale. În acest scop ne puteți contacta la adresa furnizată la secțiunea Termeni legali.  Acest drept 

se poate exercita în următoarele cazuri: 

 În cazul în care contestați corectitudinea informațiilor arhivate de noi vom avea nevoie de o 

perioadă de timp pentru a procesa solicitarea dumneavoastră. Pe perioada investigației, aveți 

dreptul de a solicita restricționarea prelucrarea datelor dumneavoastră.  

 În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră nu a fost/nu este conformă cu prevederile 

legale în vigoare, aveți posibilitatea de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră 

personale ca alternativă la solicitarea de ștergere a datelor personale.  

 În cazul în care datele dumneavoastră personale nu ne mai sunt de folos și dacă doriți să le 

folosiți pentru a vă exercita drepturile legale, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor 

dumneavoastră personale ca alternativă la solicitarea de ștergere a datelor personale.  

 În cazul în care aveți o obiecție cf. Art. 21 Sect. 1 GDPR, drepturile dumneavoastră și drepturile 

noastre vor fi analizate. În situația în care nu s-a stabilit ce drepturi au întâietate, puteți solicita 

restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

 



 

Dacă ați solicitat restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, 

aceste informații – cu excepția arhivării lor – pot fi procesate doar cu acordul dumneavoastră, pentru 

exercitarea drepturilor legale, pentru protecția drepturilor altor persoane sau entități legale sau în scopul 

intereselor publice citate de Uniunea Europeană sau un stat membru al Uniunii Europene. 

 

 

Cookies 

Website-ul nostru folosește “cookie-uri.” Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care nu 

dăunează calculatorului și care sunt stocate fie temporar pe durata sesiunii de accesare (cookie-uri de 

sesiune), fie permanent pe calculatorul dumneavoastră (cookie-uri permanente). Cookie-urile de sesiune 

sunt șterse automat la finalizarea sesiunii. Cookie-urile permanente rămân arhivate pe calculatorul 

dumneavoastră până când sunt șterse de utilizator sau automat de către browser. 

Dispozitivele dumneavoastră pot înregistra cookie-uri ale terților la accesarea site-ului nostru. Acestea ne 

permit utilizarea unor servicii oferite de terți, cum ar fi cookie-uri pentru procesarea tranzacțiilor financiare 

online.  

Cookie-urile au diferite funcționalități. Majoritatea sunt tehnice și sunt esențiale pentru funcționarea 

anumitor caracteristici ale site-ului (de ex. afișarea conținutului video). Alte tipuri de cookie permit analiza 

profilului de utilizator sau afișarea mesajelor promoționale.  

Cookie-urile, necesare pentru transmiterea unei comunicări într-o rețea de comunicare electronică 

(cookie-uri necesare) sau care permit navigarea în funcție de anumite criterii predeterminate (cookie-uri 

funcționale) sau cele care sunt necesare pentru funcționarea optimă a website-ului (de ex. cookie-uri care 

permit statistici în funcție de vizitatori), vor fi stocate conform Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, cu excepția 

prezentării unui temei legal diferit. Operatorul website-ului este îndreptățit legal să stocheze cookie-uri 

pentru a asigura funcționarea corectă și la parametrii optimi a serviciilor oferite de acesta. Dacă vi s-a 

solicitat acordul pentru stocarea cookie-urilor, acele cookie-uri vor fi stocate exclusiv pe baza acordului 

obținut (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR); acest acord poate fi revocat în orice moment. 

Aveți posibilitatea de a vă configura setările de browser astfel încât să vă trimită notificări de fiecare dată 

când este necesară stocarea de cookie-uri și puteți permite cookie-uri doar pentru anumite situații 

specifice. De asemenea, puteți exclude acceptarea de cookie-uri în situații specifice sau în general sau 

puteți activa opțiunea de ștergere automată la închiderea sesiunii de internet. Dacă cookie-urile sunt 

dezactivate, anumite funcționalități ale website-ului pot fi limitate.  

La utilizarea cookie-urilor de la terți sau a celor pentru analiză veți primi notificări separate în conformitate 

cu acest Acord de Protecție a Datelor Personale și, după caz, vă vom cere acordul.   

 

Fișierele arhivă de pe server 

Furnizorul acestui website colectează și stochează automat informații în fișierele de arhivă ale serverului, 

ceea ce ne este comunicat automat de către browser-ul dumneavoastră. Aceste informații includ: 

 Tipul și versiunea de browser pe care o utilizați 

 Sistemul de operare utilizat 

 Adresa URL  

 Numele gazdei dispozitivului de acces 

 Momentul accesării serverului 

 Adresa IP  

 

Aceste informații nu sunt corelate cu alte surse. 

Datele sunt înregistrate în conformitate cu Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatorul website-ului este 

îndreptățit legal să stocheze cookie-uri pentru a asigura funcționarea corectă și la parametrii optimi a 



 

serviciilor oferite de acesta. Pentru ca acest lucru să se realizeze este necesară 

înregistrarea fișierelor de arhivă.  

 

Formularul de contact 

Dacă solicitați informații prin utilizarea formularului nostru de contact, datele și informațiile furnizate de 

dumneavoastră în formular vor fi stocate pentru a vă putea procesa solicitarea și vor fi folosite de către 

noi ulterior în cazul în care vom avea nevoie de întrebări suplimentare. Aceste date nu vor fi folosite cu 

terțe părți fără acordul dumneavoastră.   

Prelucrarea acestor date se face conform Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, dacă solicitarea dumneavoastră se 

referă la execuția unui contract sau dacă este necesar pentru îndeplinirea unor criterii pre-contractuale. În 

toate celelalte cazuri, prelucrarea se face în scopul procesării eficiente a solicitărilor dumneavoastră (Art. 

6 Para. 1 lit. f GDPR) sau conform acordului exprimat (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) dacă acesta a fost 

solicitat. 

Toate informațiile furnizate la completarea formularului de contact vor rămâne în posesia noastră până la 

solicitarea dumneavoastră de a le șterge, până la revocarea acordului de arhivare sau până la expirarea 

scopului acestora (de ex. după finalizarea răspunsului nostru la solicitarea dumneavoastră). Acest lucru 

se va face fără prejudicii asupra clauzelor legale ogligatorii  - în special referitoare la perioada de 

păstrare. 

 

Buletin informativ 

Dacă doriți să vă abonați la buletinul nostru informativ, vom avea nevoie de adresa dumneavoastră de 

email. Înainte de a vă trimite buletinul, veți primi o notificare cu un link. Accesarea acestui link constituie 

acordul dumneavoastră pentru primirea buletinului informativ și veți fi incluși în lista noastră de 

destinatari. Acest lucru garantează că doar dumneavoastră puteți folosi adresa de email pentru abonarea 

la buletin (alegere dublă). Datele dumneavoastră personale vor fi folosite și stocate doar în scopul 

furnizării buletinului informativ.    

 

Plug-in Twitter  

Website-ul nostru are integrate funcționalități pentru platforma Twitter. Acestea sunt furnizate de Twitter 

Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Atunci cânf utilizați Twitter și funcția 

de “Re-Tweet”, paginile pe care le vizitați sunt înregistrate pe contul dumneavoastră de Twitter și devin 

publice pentru alți utilizatori. De asemenea, acest lucru implică și transferul datelor către Twitter. 

Menționăm că noi, ca furnizor al acestui website, nu avem control și nu suntem responsabili pentru datele 

transmise și utilizarea acestora de către. Pentru informații suplimentare, consultați Politica de Protecție  

Datelor Personale Twitter la adresa: https://twitter.com/en/privacy. 

Utilizarea plug-in-urilor Twitter se face în conformitate cu Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatorul acestui 

website are un interes legitim în a se promova cât mai mult pe platformele de socializare. Dacă a fost 

obținută o declarație de consimțământ, datele vor fi prelucrate exclusiv in baza art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. 

Această declarație de consimțământ poate fi revocată în orice moment.  

Aveți opțiunea de a vă reseta setările de protecție a datelor pe Twitter în setările contului 

la https://twitter.com/account/settings. 

 

Cookie-uri de urmarire 

Cookie-urile de urmărire sunt cookie-uri care urmăresc comportamentul de navigare al unui vizitator pe 

site-ul nostru. Folosim aceste cookie-uri publicitare pentru a crea un profil de interes al vizitei 

dumneavoastră, astfel încât să putem face publicitate mai eficient.  

 

Facebook 

https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/account/settings


 

Acest site web utilizează un Facebook Pixel. Acest instrument ne ajută să analizăm site-

ul web, cu care putem îmbunătăți experiența Facebook a utilizatorilor noștri. Cookie-ul stochează doar 

informații precum: ce utilizatori Facebook vizitează site-ul web, paginile pe care acești utilizatori le 

vizitează etc. Acest pixel stochează, de asemenea, comportamentul utilizatorilor după vizualizarea sau 

accesul unei reclame Facebook. Acest lucru permite Facebook să evalueze eficacitatea reclamelor. 

Datorită pixelului, putem afișa și reclame vizitatorilor site-ului pe platforma Facebook. Informațiile obținute 

ne sunt anonime și nu ne oferă alte informații despre identitatea dumneavoastră ca utilizator. Cu toate 

acestea, datele sunt stocate de Facebook și procesate în așa fel încât să poată fi legate de un anumit 

profil de utilizator. Aceasta înseamnă că Facebook poate utiliza datele în scopuri publicitare proprii. 

 Aceste cookie-uri sunt stocate pentru o perioada maxima de un an.  

 Aici puteti gasi mai multe informatii despre cum foloseste Facebook datele dumneavoastră.  

 

Linkedin 

Acest site web folosește „Insight Tag” și „Conversion Tag”, două instrumente de analiză ale LinkedIn. 

Aceste instrumente ne ajută să analizăm site-ul web, cu care putem îmbunătăți experiența LinkedIn a 

utilizatorilor noștri. LinkedIn folosește aceste date pentru a crea rapoarte despre utilizarea site-ului pentru 

toți utilizatorii, adică fără a utiliza adresa dumneavoastră de IP. Cookie-ul stochează doar informații 

precum: ce utilizatori LinkedIn vizitează site-ul web și ce pagini vizitează acești utilizatori. Acest pixel 

stochează, de asemenea, comportamentul utilizatorilor după ce au vizionat sau au accesat o reclamă 

LinkedIn. Acest lucru permite LinkedIn să evalueze eficacitatea reclamelor. Datorită pixelului, putem afișa 

și reclame vizitatorilor site-ului pe platforma LinkedIn. Informațiile obținute ne sunt anonime și nu ne oferă 

alte informații despre identitatea dumneavoastră ca utilizator. 

 Aceste cookie-uri sunt stocate pentru o perioada maxima de doi ani.  

 Aici puteti gasi mai multe informatii despre cum foloseste LinkedIn datele dumneavoastră.  

 

Twitter 

Acest site web folosește „Website Tag”, un instrument de analiză al Twitter. Acest instrument ne ajută să 

analizăm site-ul web, cu care putem îmbunătăți experiența Twitter a utilizatorilor noștri. Twitter folosește 

aceste date pentru a crea rapoarte despre utilizarea site-ului pentru toți utilizatorii, adică fără a utiliza 

adresa dumneavoastră de IP. Cookie-ul stochează doar informații precum: ce utilizatori Twitter vizitează 

site-ul web, paginile pe care acești utilizatori le vizitează, etc. Acest instrument stochează, de asemenea, 

comportamentul utilizatorilor după vizionarea sau accesarea unei reclame Twitter. Acest lucru permite 

Twitter să evalueze eficacitatea reclamelor. Datorită acestui instrument, putem afișa și reclame 

vizitatorilor site-ului web pe platforma Twitter. Informațiile obținute ne sunt anonime și nu ne oferă alte 

informații despre identitatea dumneavoastră ca utilizator. 

 Aceste cookie-uri sunt stocate pentru o perioada maxima de un an.  

 Aici puteti gasi mai multe informatii despre cum foloseste Twitter datele dumneavoastră. 

 

Google Analytics 

Acest site web folosește funcțiile serviciului de analiză web „Google Analytics”. Furnizorul acestui serviciu 

este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. 

 

Google Analytics permite operatorului site-ului web să analizeze tiparele de comportament ale vizitatorilor 

site-ului. În acest scop, operatorul site-ului web primește o varietate de date despre utilizatori, cum ar fi 

paginile accesate, timpul petrecut pe pagină, sistemul de operare utilizat și originea utilizatorului. Google 

poate consolida aceste date într-un profil alocat utilizatorului respectiv sau dispozitivului utilizatorului. 

 

Google Analytics folosește tehnologii care fac recunoașterea utilizatorului în scopul analizei tiparelor de 

comportament ale acestuia (de exemplu, cookie-uri sau amprente ale dispozitivului). Informațiile despre 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL
https://twitter.com/en/privacy


 

utilizarea site-ului web înregistrate de Google sunt, de regulă, transferate pe un server 

Google din Statele Unite, unde sunt stocate. 

 

Acest instrument de analiză este utilizat pe baza art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatorul acestui site web are 

un interes legitim în analiza tiparelor utilizatorilor pentru a optimiza atât serviciile oferite online, cât și 

activitățile de publicitate ale operatorului. Dacă a fost solicitat un acord corespunzător (de exemplu, un 

acord privind stocarea cookie-urilor), prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR; 

acordul poate fi revocat oricând.  

 

Anonimizarea IP-ului 

Pe acest site web, am activat funcția de anonimizare a IP-ului. Ca urmare, adresa dumneavoastră de IP 

va fi abreviată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care au ratificat 

Convenția privind Spațiul Economic European înainte de transmiterea acesteia către Statele Unite. 

Adresa IP completă va fi transmisă pe unul dintre serverele Google din Statele Unite și abreviată acolo 

doar în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații 

pentru a analiza utilizarea modul dumneavoastră de utilizare de către acest site web pentru a genera 

rapoarte despre activitățile site-ului web și pentru a oferi operatorului acestui site alte servicii care sunt 

legate de utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP transmisă împreună cu Google Analytics de 

pe browserul dumneavoastră nu va fi combinată cu alte date deținute de Google. 

 

Plug-in pentru browser 

Puteți împiedica înregistrarea și prelucrarea datelor dvs. de către Google descărcând și instalând pluginul 

pentru browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor de către Google Analytics, consultați 

Declarația de confidențialitate a datelor Google 

la: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. 

 

Procesarea datelor contractuale 

Am executat un contract de prelucrare a datelor cu Google și implementăm la maximum dispozițiile stricte 

ale agențiilor germane de protecție a datelor atunci când folosim Google Analytics. 

 

Perioada de arhivare 

Datele privind nivelul de utilizator sau incident stocate de Google legate de cookie-uri, ID-uri de utilizator 

sau ID-uri de publicitate (de exemplu cookie-uri DoubleClick, ID de publicitate Android) vor fi anonimizate 

sau șterse după 14 luni. Pentru detalii, faceți clic pe următorul 

link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en 

 

Adwords remarketing 

Acest site web folosește opțiunile de redirectionare ale Google. Acest lucru ne permite să abordăm 

vizitatorii site-ului nostru web care și-au manifestat deja interesul folosind publicitate direcționată adaptată 

acestora și intereselor acestora în motorul de căutare Google și în rețeaua Google. Acest lucru se face 

prin intermediul unui cookie care nu stochează date cu caracter personal, dar care stochează utilizarea 

anterioară a site-ului web. Acest cookie este stocat pe computerul dvs. sau pe telefonul mobil. 

 Aceste cookie-uri sunt stocate pentru o perioada maxima de 540 zile.  

 Aici puteti gasi mai multe informatii despre cum AdWords foloseste datele dumneavoastră.  

 Aici puteti renunta la cookie-ul Google.  

 

Matomo (numit anterior Piwik) 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en
http://www.google.com/privacy/ads/
https://adssettings.google.com/authenticated


 

Acest site web folosește serviciul de analiză Matomo. Matomo folosește tehnologii care 

fac posibilă recunoașterea utilizatorului pe mai multe pagini cu scopul de a analiza tiparele utilizatorului 

(de exemplu, cookie-uri sau amprentarea dispozitivului). Informațiile înregistrate de Matomo despre 

utilizarea acestui site vor fi stocate pe serverul nostru. Înainte de arhivare, adresa IP va fi mai întâi 

anonimizată. 

Utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatorul site-ului are 

un interes legitim în a analiza tiparelor utilizatorilor, pentru a isi optimiza ofertele web și de publicitate. 

Dacă a fost solicitat un acord corespunzător (de exemplu, un acord privind stocarea cookie-urilor), 

prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR; acordul poate fi revocat oricând. 

Informațiile colectate de Matomo cu privire la utilizarea acestui site web nu vor fi partajate cu terți. 

 

Dezactivati serviciului de analiza Matomo 

Puteți alege să împiedicați acest site să colecteze și să analizeze acțiunile pe care le întreprindeți aici. 

Acest lucru vă va proteja confidențialitatea, dar va împiedica de asemenea proprietarul să învețe din 

acțiunile Dumneavoastră și să creeze o experiență mai bună pentru Dumneavoastră și pentru ceilalți 

utilizatori. 

Buton Nu ați renunțat. Debifați această casetă în locul relevant din Declarația de confidențialitate a 

datelor de pe site pentru a renunța. 

 

YouTube cu integrare extinsă de protecție a datelor 

Site-ul nostru web încorporează videoclipuri ale site-ului YouTube. Operatorul site-ului este Google 

Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. 

Folosim YouTube în modul extins de protecție a datelor. Potrivit YouTube, acest mod asigură faptul că 

YouTube nu stochează nicio informație despre vizitatorii acestui site înainte de a viziona videoclipul. Cu 

toate acestea, acest lucru nu înseamnă neapărat că partajarea datelor cu partenerii YouTube poate fi 

exclusă ca urmare a modului extins de protecție a datelor. De exemplu, indiferent dacă vizionați un 

videoclip, YouTube va stabili întotdeauna o conexiune cu rețeaua Google DoubleClick. 

De îndată ce începeți să redați un videoclip YouTube pe acest site web, va fi stabilită o conexiune la 

serverele YouTube. Drept urmare, serverul YouTube va fi notificat legat de care dintre paginile noastre le-

ați vizitat. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră YouTube în timp ce vizitați site-ul nostru, 

activați YouTube să vă aloce direct modelele de navigare la profilul dumneavoastră personal. Aveți 

opțiunea de a preveni acest lucru deconectându-vă de la contul dumneavoastră de YouTube. 

Mai mult, după ce ați început să redați un videoclip, YouTube va putea plasa diverse cookie-uri pe 

dispozitivul dumneavoastră sau tehnologii comparabile pentru recunoaștere (de exemplu, amprentarea 

dispozitivului). În acest fel, YouTube va putea obține informații despre vizitatorii acestui site. Printre altele, 

aceste informații vor fi folosite pentru a genera statistici video cu scopul de a îmbunătăți ușurința navigării 

utilizatorului pe site și pentru a preveni încercările de a comite fraude. 

În anumite circumstanțe, tranzacțiile suplimentare de prelucrare a datelor pot fi declanșate după ce ați 

început să redați un videoclip YouTube, care nu sunt sub controlul nostru. 

Utilizarea YouTube se bazează pe interesul nostru de a prezenta conținutul nostru online într-un mod 

atrăgător. În conformitate cu art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, acesta este un interes legitim. Dacă a fost solicitat 

un acord corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR; acordul poate fi 

revocat oricând. 

Pentru mai multe informații despre modul în care YouTube gestionează datele utilizatorilor, vă rugăm să 

consultați Politica de confidențialitate a datelor YouTube la: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

 

 

Google Web Fonts (încorporare locală) 

https://policies.google.com/privacy?hl=en


 

Acest site web folosește așa-numitele fonturi web furnizate de Google pentru a asigura 

utilizarea uniformă a fonturilor pe acest site. Aceste fonturi Google sunt instalate local, astfel încât o 

conexiune la serverele Google nu va fi stabilită împreună cu această aplicație. 

Pentru mai multe informații despre „Google Web Fonts”, vă rugăm să urmați acest link: 

https://developers.google.com/fonts/faq și să consultați Declarația de confidențialitate a datelor Google la: 

https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

 

Hărți Google 

Prin intermediul unui API (interfeţe de programare a aplicaţiei), acest site web folosește serviciul de 

cartografiere Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow 

Street, Dublin 4, Irlanda. 

Pentru a permite utilizarea funcțiilor Google Maps, adresa dumneavoastră de IP trebuie stocată. De 

regulă, aceste informații sunt transferate pe unul dintre serverele Google din Statele Unite, unde sunt 

arhivate. Operatorul acestui site web nu are control asupra transferului de date. 

Folosim Google Maps pentru a ne prezenta conținutul online într-un mod atrăgător și pentru a face ușor 

de găsit locațiile dezvăluite pe site-ul nostru. Acesta constituie un interes legitim, astfel cum este definit la 

art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Dacă a fost obținută o declarație de consimțământ, datele vor fi prelucrate 

exclusiv pe baza art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. Această declarație de consimțământ poate fi revocată în orice 

moment. 

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor, consultați Declarația de 

confidențialitate a datelor Google la: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

 

 

https://developers.google.com/fonts/faq
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en

