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Numele și adresa operatorului de date
Operatorul de date responsabil în conformitate cu scopurile Regulamentului general
privind protecția datelor (RGPD) al Uniunii Europene și ale altor legi naționale privind
protecția datelor ale statelor membre, precum și cu alte reglementări privind protecția
datelor este:
IFCO Management GmbH
Zugspitzstraße 7
82049 Pullach
Deutschland
+49 89 744 91 0
privacy@ifco.com
www.ifco.com

II.

Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor desemnat
Responsabilul cu protecția datelor desemnat este:
DataCo GmbH
Dachauer Str. 65

80335 Munich
Germany
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

III.

Informații generale privind prelucrarea datelor
1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal
În general, prelucrăm numai datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri în măsura
necesară pentru a oferi un site web funcțional, precum și conținutul și serviciile noastre. În
mod obișnuit, prelucrarea datelor cu caracter personal are loc doar cu consimțământul
utilizatorului. Excepțiile includ cazurile în care nu poate fi obținut, tehnic, consimțământul
anterior și în care prelucrarea datelor este permisă de către lege.
2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
art. 6, alineatul 1 s. 1 lit. a din RGPD servește drept temei juridic pentru obținerea
consimțământului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale
acesteia.
În ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal necesare pentru executarea unui
contract la care este parte persona vizată, art. 6, alineatul 1 s. 1 lit. b din RGPD servește
drept temei juridic. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare necesare pentru a
desfășura activități precontractuale.
Atunci când este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea
unei obligații legale care vizează compania noastră, art. 6, alineatul 1 s. 1 lit. c din RGPD
servește drept temei juridic.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este impusă de interese vitale ale
persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, art. 6, alineatul 1 s. 1 lit. d din RGPD
servește drept temei juridic.
Dacă prelucrarea datelor este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei
noastre sau pe cele ale unui terț și drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei
vizate nu prevalează față de interesele primei, art. 6, alineatul 1 s. 1 lit. f din RGPD va servi
drept temei juridic pentru prelucrarea datelor.
3. Ștergerea datelor și durata stocării

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau restricționate imediat ce
scopul stocării acestora a fost îndeplinit. Este posibilă o stocare suplimentară dacă acest
lucru a fost prevăzut de legiuitor, în cadrul reglementărilor UE, al legilor sau al altor
reglementări relevante care se aplică operatorului de date. Restricționarea sau ștergerea
datelor are loc, de asemenea, atunci când perioada de stocare stipulată de standardele
sus-menționate expiră, cu excepția cazului în care este necesară prelungirea stocării de
date în scopul încheierii sau executării contractului respectiv.
IV.

Drepturile persoanei vizate
Atunci când sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, deveniți persoană vizată în
sensul RGPD și aveți următoarele drepturi:
1. Dreptul la informare
Puteți cere operatorului de date să confirme că datele dvs. cu caracter personal sunt
prelucrate de acesta.
Dacă prelucrarea are loc, puteți solicita operatorului de date următoarele informații:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Scopul pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le sunt
încă divulgate datele cu caracter personal referitoare la dvs.;
Durata planificată a stocării datelor dvs. cu caracter personal sau, dacă nu sunt
disponibile informații specifice, criteriile pentru determinarea duratei stocării;
Existența unui drept de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal care
vă privesc, a unui drept de restricționare a prelucrării de către operatorul de date
sau a unui drept de a vă opune acestei prelucrări;
Existența unui drept de a apela la o autoritate de supraveghere;
Toate informațiile disponibile privind sursa datelor, dacă datele cu caracter
personal nu sunt colectate de la persoana vizată;
Existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri,
conform Articolului 22, alineatul 1 și alineatul 4 din RGPD și, în anumite cazuri,
informații semnificative despre sistemul de prelucrare a datelor implicat și despre
domeniul de aplicare și rezultatul vizat al respectivei prelucrări în ceea ce privește
persoana vizată.

Aveți dreptul de a solicita informații legate de transmiterea într-o altă țară sau către o
organizație internațională a datelor dvs. cu caracter personal. În acest context, puteți
solicita garanțiile corespunzătoare, conform art. 46 din RGPD în legătură cu transferul.
2. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul la rectificare și/sau completare față de operatorul de date, dacă datele dvs.
cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Operatorul de date trebuie
să corecteze datele fără întârziere.
3. Dreptul la restricționarea prelucrării
Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele
condiții:
o

o
o

o

Dacă contestați corectitudinea datelor dvs. cu caracter personal pentru o perioadă
de timp care dă posibilitatea operatorului de date să verifice acuratețea datelor
dvs. cu caracter personal;
Prelucrarea este ilegală și refuzați ștergerea datelor cu caracter personal și, în
schimb, solicitați restricționarea utilizării datelor dvs. cu caracter personal;
Reprezentantul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul
prelucrării, dar dvs. aveți nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță; sau
Dacă v-ați opus prelucrării conform art. 21, alineatul 1 din RGPD și nu este clar
deocamdată dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează față de
motivele dvs.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost restricționată, aceste
date pot fi utilizate, cu excepția stocării datelor, numai cu consimțământul dvs. și în scopul
constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță sau al protejării drepturilor unei
alte persoane fizice sau juridice sau pentru motive importante de interes public sau în
interesul Uniunii sau al unui stat membru.
Dacă prelucrarea a fost restricționată conform condițiilor menționate mai sus, veți fi
informat(ă) de către operatorul de date înainte de ridicarea restricției.
4. Dreptul la ștergere
a) Obligația de ștergere
Dacă solicitați ca operatorul de date să șteargă datele dvs. cu caracter personal cu efect
imediat, acesta este obligat să facă acest lucru imediat, în cazul în care se aplică una dintre
următoarele situații:
1.
2.

Datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru scopurile
pentru care au fost colectate sau prelucrate.
Vă anulați consimțământul conform căruia este permisă prelucrarea în temeiul art.
6, alineatul 1 s. 1 lit. a sau al art. 9, alineatul 2 lit. a din RGPD și nu există o alt
temei juridic pentru prelucrarea datelor

3.

4.
5.

6.

Conform art. 21, alineatul 1 din RGPD vă opuneți prelucrării datelor, dat fiind că
prelucrarea datelor este justificată printr-un interes legitim sau vă opuneți
conform art. 21, alineatul 2 din RGPD.
Datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
Ștergerea datelor dvs. cu caracter personal va invoca o obligație legală conform
legislației Uniunii sau legislației statelor membre care se aplică operatorului de
date.
Datele dvs. cu caracter personal au fost colectate în legătură cu informații despre
serviciile companiei oferite conform art. 8, alineatul 1 din RGPD.

b) Informații către terți
Dacă operatorul de date a făcut publice datele dvs. cu caracter personal și trebuie să
șteargă datele conform art. 17, alineatul 1 din RGPD, acesta trebuie să ia măsuri
corespunzătoare, inclusiv prin mijloace tehnice, pentru a informa operatorii de date care
prelucrează datele cu caracter personal că s-a depus o solicitare de ștergere a tuturor
linkurilor către datele cu caracter personal respective sau către copii sau reproduceri ale
acestora, luând în calcul tehnologia disponibilă și costurile de implementare pentru
executarea procesului.
c) Excepții
Dreptul la ștergere nu există dacă prelucrarea este necesară
7.
8.

9.
10.

11.

pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
pentru îndeplinirea unei obligații legale cerute de legislația Uniunii sau a statelor
membre care se aplică reprezentantului sau pentru îndeplinirea unei sarcini în
interes public sau pentru exercitarea unei autorități publice delegate
reprezentantului;
din motive de interes public din domeniul sănătății publice, conform art. 9,
alineatul 2 lit. h și i și art. 9, alineatul 3 din RGPD;
în scopuri de arhivare de interes public, în scopuri științifice sau de cercetare
istorică sau în scopuri statistice conform art. 89, alineatul 1 din RGPD, în măsura în
care este probabil ca legea la care se face referire în paragraful (a) să facă
imposibilă sau să afecteze grav îndeplinirea obiectivelor respectivei prelucrări sau
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

5. Dreptul la informare
Dacă aveți dreptul la rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării în raport cu
operatorul de date, acesta este obligat să anunțe toți destinatarii cărora le-au fost
divulgate datele dvs. cu caracter personal despre corectarea sau ștergerea datelor sau
despre restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi
imposibil sau implică un efort disproporționat.

Vă rezervați dreptul de a fi informat(ă) în legătură cu destinatarii datelor dvs. cu caracter
personal de către operatorul de date.
6. Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal oferite operatorului de date întrun format structurat, standard și prelucrabil automat. În plus, aveți dreptul de a transfera
aceste date unei alte persoane fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost
furnizate inițial datele, în cazul în care
12.

13.

1. prelucrarea se face pe baza consimțământului, în temeiul articolului 6, alineatul
1 s. 1 lit. a din RGPD sau al art. 9, alineatul 2 litera a din RGPD sau pe baza unui
contract în temeiul art. 6, alineatul 1 s. 1 lit. b din RGPD și
prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita ca datele dvs. cu
caracter personal să fie transmise direct de la o persoană la alta, în măsura în care acest
lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Drepturile și libertățile altor persoane nu vor
fi afectate.
Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal
necesare pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau pentru exercitarea unei
autorități oficiale delegate operatorului de date.
7. Dreptul la opoziție
În funcție de situația dvs., aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor
dvs. cu caracter personal în temeiul art. 6, alineatul 1 s. 1 lit. e sau f din RGPD; acest lucru
se aplică și pentru crearea de profiluri în temeiul acestor prevederi.
Operatorul de date nu va mai prelucra datele cu caracter personal care vă privesc, cu
excepția cazului în care acesta poate demonstra că are motive legitime și imperioase
pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs., sau că
scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Atunci când prelucrarea datelor care vă privesc are drept scop marketingul direct, aveți
dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în
acest scop publicitar; acest lucru se aplică și creării de profiluri, în măsura în care aceasta
este asociată cu trimiterea directă de corespondență.
În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele dvs. cu
caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

În contextul utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE,
aveți opțiunea de a vă exercita dreptul de a vă opune procedurilor automate care
utilizează specificații tehnice.
8. Dreptul de a revoca declarația de consimțământ privind protecția datelor
Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Revocarea
consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului
înaintea revocării.
9. Decizia automată, de la caz la caz, inclusiv crearea de profiluri
Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau care vă afectează în mod
similar. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia
14.
15.

16.

este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și un
operator de date;
este premisă prin legislația Uniunii sau legislația statului membru, care se aplică
operatorului de date și care prevede măsuri corespunzătoare pentru protejarea
drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dvs.; sau
are la bază consimțământul explicit al dvs.

Totuși, aceste decizii nu trebuie să aibă la bază categoriile speciale de date cu caracter
personal menționate la art. 9, alineatul 1 din RGPD, cu excepția cazului în care se aplică
art. 9, alineatul 2 lit. a sau g din RGPD și în care au fost instituite măsuri rezonabile pentru
protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dvs.
În cazurile menționate la punctele (1) și (3), operatorul de date pune în aplicare măsuri
corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dvs.,
inclusiv a dreptului dvs. de a obține asistență din partea operatorului de date sau a
reprezentantului acestuia, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
10. Dreptul de a depune reclamație la o autoritate de supraveghere
Fără a aduce atingere niciunor alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul
de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere, în statul membru de reședință,
în care se află locul de muncă sau locul în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în
care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă RGPD.

Autoritatea de supraveghere la care s-a depus reclamația informează reclamantul cu
privire la evoluția și rezultatul acesteia, inclusiv la posibilitatea de a exercita o cale de atac
judiciară în temeiul art. 78 din RGPD.
V.

Furnizarea site-ului web și crearea fișierelor jurnal
1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor
De fiecare dată când site-ul nostru web este accesat, sistemul nostru colectează în mod
automat date și informații relevante de la sistemul computerizat al dispozitivului de acces.
Sunt colectate următoarele date:
o
o
o
o
o
o

Tipul și versiunea browserului utilizat
Sistemul de operare al utilizatorului
Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului
Data și ora accesării
Paginile web de pe care sistemul utilizatorului a accesat site-ul nostru web
Paginile web accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru
web

Datele sunt de asemenea stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Nu sunt incluse
adresele IP ale utilizatorului sau alte date care permit atribuirea de date către un utilizator.
Datele nu sunt stocate împreună cu celelalte date cu caracter personal ale utilizatorului.
2. Scopul prelucrării de date
Stocarea în fișiere jurnal se face pentru a asigura funcționalitatea site-ului web. Datele
sunt utilizate, de asemenea, pentru a optimiza site-ul web și a asigura securitatea
sistemelor noastre IT. Nu se efectuează o analiză a datelor în scopuri de marketing.
În scopurile menționate mai sus, interesul nostru legitim constă în prelucrarea datelor în
conformitate cu art. 6, alineatul 1 s. 1 lit. f din RGPD.
3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor este art. 6, alineatul 1 s. 1 lit. f din
RGPD.
4. Durata stocării

Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost
colectate. Sesiunea este încheiată atunci când colectarea datelor pentru furnizarea siteului web este realizată.
5. Obiecție și ștergere
Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web, precum și stocarea datelor în fișiere
jurnal sunt esențiale pentru funcționarea acestui site web. Prin urmare, utilizatorul nu se
poate opune procesului sus-menționat.
VI.

Utilizarea modulelor cookie
1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor
Site-ul nostru web utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text care sunt
stocate în browserul de internet sau în browserul de internet din sistemul informatic al
utilizatorului. Dacă un utilizator accesează un site web, un modul cookie poate fi stocat în
sistemul de operare al utilizatorului. Aceste module cookie conțin un șir de caractere care
permit browserului să fie identificat în mod unic atunci când site-ul web este deschis din
nou.
Utilizăm module cookie pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat. Unele
elemente ale site-ului nostru web necesită identificarea browserului de accesare chiar și
după un sfârșit de pagină.
Urătoarele date sunt stocate și transmise în modulele cookie:
1.
2.

Setări de limbă
Informații de conectare

De asemenea, utilizăm module cookie pe site-ul nostru web, ceea ce ne permite să
analizăm comportamentul pe browser al utilizatorilor noștri.
Prin urmare, vor fi transmise următoarele date:
1.
2.

Utilizarea funcțiilor site-ului web
Selecția privind țara

Datele utilizatorului colectate în acest mod sunt pseudonimizate prin mijloace tehnice.
Prin urmare, nu mai este posibil ca datele să fie atribuite utilizatorului care vizitează siteul. Datele nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorilor.

Atunci când accesează site-ul nostru web, utilizatorul este informat despre utilizarea de
module cookie în scopuri analitice și este obținut consimțământul acestuia pentru
prelucrarea de date cu caracter personal utilizate în acest context. De asemenea, în acest
context, se face referire la politica noastră de confidențialitate.
2. Scopul prelucrării de date
Scopul utilizării de module cookie tehnice este de a simplifica utilizarea site-urilor web
pentru utilizatori. Unele dintre funcțiile site-ului nostru web nu pot fi oferite fără utilizarea
de module cookie. Acestea necesită recunoașterea browserului chiar și după o schimbare
de pagină.
Avem nevoie de module cookie pentru următoarele aplicații:
1.
2.

Aplicarea setărilor de limbă
Selecția privind țara

Datele utilizatorului colectate de modulele cookie tehnice nu sunt utilizate pentru a crea
profiluri de utilizatori.
Modulele cookie de analiză sunt folosite în scopul îmbunătățirii calității site-ului nostru
web și a conținutului acestuia. Prin modulele cookie de analiză, aflăm cum este utilizat
site-ul web și, astfel, ne putem îmbunătăți oferta în mod continuu.
Modulele cookie care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic sunt utilizate pentru
analizele statistice ale site-ului și în scopuri de marketing.
În acest caz, interesele noastre legitime sunt reprezentate de prelucrarea datelor cu
caracter personal în conformitate cu art. 6, alineatul 1 s. 1 lit. f din RGPD.
3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând modulele cookie
tehnice este art. 6, alineatul 1 S. 1 lit. f din RGPD.
Dacă utilizatorul și-a dat consimțământul, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal utilizând modulele cookie în scopuri analitice este art. 6, alineatul 1 S. 1
lit. a din RGPD.
4. Durata de stocare și posibilitatea de obiecție și ștergere

Modulele cookie sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului și transmise către site-ul nostru
de către utilizator. Prin urmare, dvs., ca utilizator, aveți, de asemenea, controlul deplin în
ceea ce privește utilizarea modulelor cookie. Puteți dezactiva sau restricționa transmiterea
de module cookie prin modificarea setărilor din browserul dvs. de internet. Modulele
cookie care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și
automat. Dacă modulele cookie sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil ca
nu toate funcțiile site-ului web să poată fi utilizate pe deplin.
Dacă utilizați browserul Safari versiunea 12.1 sau o versiune mai recentă, modulele cookie
vor fi șterse automat după șapte zile. Acest lucru se aplică și pentru modulele cookie optout, care sunt utilizate pentru a împiedica utilizarea mecanismelor de urmărire.
VII.

Buletin informativ
1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor
Vă puteți abona la un buletin informativ pe site-ul nostru web, gratis. Atunci când vă
abonați la buletinul informativ, datele din masca de intrare ne sunt transmise.
1.
2.
3.
4.

Adresa de email
Numele de familie
Prenumele
Țara

Nu vor fi transmise date către terți în legătură cu prelucrarea datelor pentru trimiterea
buletinelor informative. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru trimiterea buletinului
informativ.
2. Scopul prelucrării de date
Colectarea adresei de e-mail a utilizatorului servește scopului trimiterii buletinului
informativ către destinatar.
Colectarea de date cu caracter personal suplimentare ca parte a procesului de înregistrare
servește scopului prevenirii utilizării necorespunzătoare a serviciilor sau a adresei de email utilizate.
3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor utilizatorului după înregistrarea pentru buletinul
informativ este art. 6, alineatul 1 S. 1 lit. a din RGPD dacă utilizatorul și-a dat
consimțământul.

4. Durata stocării
Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului în care
au fost colectate. Adresa de email a utilizatorului va fi deci stocată atât timp cât
abonamentul pentru buletinul informativ este activ.
Celelalte date cu caracter personal colectate în cursul procesului de înregistrare sunt în
general șterse după o perioadă de șapte zile.
5. Obiecție și ștergere
Abonamentul la buletinul informativ poate fi anulat de către persoana vizată în orice
moment. În acest scop, fiecare buletin informativ conține un link de renunțare.
Prin intermediul acestuia, este, de asemenea, posibilă revocarea consimțământului pentru
stocarea datelor cu caracter personal colectate în timpul procesului de înregistrare.
VIII.

Contact prin e-mail
1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor
Ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail furnizate pe site-ul nostru web. În
acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise împreună cu e-mailul vor
fi stocate.
Datele vor fi utilizate exclusiv pentru prelucrarea conversației.
2. Scopul prelucrării de date
Dacă ne contactați prin e-mail, acest lucru constituie și interesul legitim necesar pentru
prelucrarea datelor.
3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Dacă utilizatorul și-a dat consimțământul, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este
art. 6, alineatul 1 lit. a din RGPD.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în cursul trimiterii unui e-mail este
art. 6, alineatul 1 lit. f din RGPD. Dacă scopul contactului prin e-mail este de a încheia un
contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este art. 6, alineatul 1 lit. b din
RGPD.

4. Durata stocării
Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului în care
au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal trimise prin e-mail, acesta este cazul
în care conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci
când se poate trage concluzia, pe baza circumstanțelor, că chestiunea respectivă a fost
rezolvată în mod concluziv.
Datele cu caracter personal suplimentare colectate în timpul procesului de trimitere vor fi
șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.
5. Obiecție și ștergere
Utilizatorul are posibilitatea de a revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale
cu caracter personal în orice moment. Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta
se poate opune stocării datelor sale cu caracter personal în orice moment. Într-un astfel
de caz, conversația nu poate fi continuată.
Trimiteți un e-mail la privacy@ifco.com
În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în cursul stabilirii contactului vor fi
șterse.
IX.

Formular de contact
1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor
Pe site-ul nostru web este disponibil un formular de contact care poate fi utilizat pentru
contactul electronic. Dacă un utilizator utilizează această opțiune, datele introduse în
masca de intrare vor fi transmise către noi și stocate.
Atunci când se trimite mesajul, vor fi stocate, de asemenea, următoarele date:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adresa de e-mail
Numele de familie
Prenumele
Număr de telefon/mobil
Data și ora contactului
Compania
Subiectul
Mesajul

Ca parte a procesului de trimitere, va fi obținut consimțământul dvs. pentru prelucrarea
datelor dvs. și se va face referire la această politică de confidențialitate.
Alternativ, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail furnizate. În acest caz,
datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise împreună cu e-mailul vor fi stocate.
Datele vor fi utilizate exclusiv pentru prelucrarea conversației.
2. Scopul prelucrării de date
Prelucrarea datelor cu caracter personal din masca de intrare este folosită de noi exclusiv
în scopul stabilirii contactului. Dacă ne contactați prin e-mail, acest lucru constituie și
interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.
Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc
pentru a preveni utilizarea incorectă a formularului de contact și pentru a asigura
securitatea sistemelor noastre de tehnologia informației.
3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6, alineatul 1 s. 1 lit. a din RGPD dacă
utilizatorul și-a dat consimțământul.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în cursul trimiterii unui e-mail este
art. 6, alineatul 1 S. 1 lit. f din RGPD. Dacă scopul contactului prin e-mail este de a încheia
un contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este art. 6, alineatul 1 teza 1 lit.
b din RGPD.
4. Durata stocării
Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului în care
au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal din masca de intrare a formularului
de contact și pentru cele trimise prin e-mail, acesta este cazul în care conversația
respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când se poate trage
concluzia, pe baza circumstanțelor, că faptele respective au fost clarificate în mod
concluziv.
Datele cu caracter personal suplimentare colectate în timpul procesului de trimitere vor fi
șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.
5. Obiecție și ștergere

Utilizatorul are posibilitatea de a revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale
cu caracter personal în orice moment. Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta
se poate opune stocării datelor sale cu caracter personal în orice moment. Într-un astfel
de caz, conversația nu poate fi continuată.
Trimiteți un e-mail la privacy@ifco.com
În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în cursul stabilirii contactului vor fi
șterse.
X.

Cerere prin e-mail și formular de cerere
1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal
Există un formular de cerere pe site-ul nostru web care poate fi utilizat pentru cereri în
format electronic. Dacă un solicitant utilizează această posibilitate, datele introduse în
masca de intrare vor fi transmise către noi și stocate. Datele sunt următoarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prenumele
Numele de familie
Număr de telefon/mobil
Adresa de e-mail
Curriculum vitae
Certificări
Funcție

Va fi obținut consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. ca parte a procesului de
trimitere și se va face referire la această politică de confidențialitate.
Alternativ, ne puteți trimite cererea prin e-mail. În acest caz, colectăm adresa dvs. de email și informațiile pe care le furnizați în e-mail.
După trimiterea cererii, veți primi de la noi confirmarea de primire a documentelor de
cerere, prin e-mail.
Datele dvs. nu vor fi transmise unor terți. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru prelucrarea
cererii dvs.
2. Scopul prelucrării de date
Prelucrarea datelor cu caracter personal din formularul de cerere va fi utilizată de către noi
numai în scopul prelucrării cererii dvs. Dacă ne contactați prin e-mail, acest lucru
constituie și interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc
pentru a preveni utilizarea incorectă a formularului de cerere și pentru a asigura
securitatea sistemelor noastre de tehnologia informației.
3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este inițierea relației contractuale la cererea
persoanei vizate, art. 6, alineatul 1 S.1 lit. b Alt. 1 RGPD și § 26 alin. 1 s. 1 BDSG.
4. Durata stocării
După finalizarea procedurii de cerere, datele vor fi stocate timp de până la șase luni.
Datele dvs. vor fi șterse după cel târziu șase luni. În cazul unei obligații juridice, datele vor
fi stocate în conformitate cu prevederile aplicabile.
Datele cu caracter personal suplimentare colectate în timpul procesului de trimitere vor fi
șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.
5. Obiecție și ștergere
Utilizatorul are posibilitatea de a se opune prelucrării de date cu caracter personal în orice
moment. Dacă solicitantul ne contactează prin e-mail, acesta se poate opune stocării
datelor sale cu caracter personal în orice moment. Într-un astfel de caz, cererea dvs. nu va
mai fi luată în considerare.
Prin contactarea departamentului de resurse umane.
Toate datele cu caracter personal stocate în cursul depunerii electronice a cererilor vor fi
șterse, în acest caz.
XI.

Profilurile corporatiste pe web
Utilizarea profilului corporatist în rețelele de socializare
Instagram:
Instagram, parte a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour,
Dublin 2 Ireland

Pe site-ul web al companiei noastre, oferim informații și oferim utilizatorilor Instagram
posibilitatea de comunicare. Dacă efectuați o acțiune pe site-ul web Instagram al
companiei noastre (de ex. comentarii, contribuții, aprecieri etc.) este posibil să faceți

publice date cu caracter personal (de ex. numele în clar sau fotografia de la profilul de
utilizator). Cu toate acestea, deoarece, în general sau în mare măsură, nu avem nicio
influență asupra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către Instagram, nu putem
face declarații care să ne oblige din punct de vedere legal în ceea ce privește scopul și
domeniul de aplicare al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
Profilul nostru corporatist în rețelele de socializare este utilizat pentru comunicare și
schimb de informații cu (potențiali) clienți. În particular, utilizăm profilul companiei pentru:
Prezentarea companiei, Recrutare, B2B
Publicațiile în paginile de profil ale companiei pot avea următorul conținut:
1.
2.
3.

Informații despre produse
Informații despre servicii
Contactul cu clienții

Fiecare utilizator este liber să publice date cu caracter personal prin intermediul
activităților.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6, alineatul 1 S.1 lit. f din RGPD.
Datele generate în paginile de profil ale companiei nu sunt stocate în propriile noastre
sisteme.
Instagram a semnat și este certificată prin acordul privind Scutul de confidențialitate
semnat între Uniunea Europeană și Statele Unite. Acesta asigură angajamentul Instagram
de a respecta standardele și reglementările legislației privind protecția datelor a Uniunii
Europene. Mai multe informații pot fi găsite la următorul
link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe care le
colectăm în cadrul utilizării de către dvs. a profilului nostru corporatist pe Instagram și vă
puteți exercita drepturile ca persoană vizată, menționate la punctul IV din această politică
de confidențialitate. Vă rugăm să ne trimiteți un email neoficial la adresa
privacy@ifco.com. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal de către Instagram și opțiunile de obiecție corespunzătoare, vă rugăm să faceți
clic aici:
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest:
Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Pe site-ul web al companiei noastre, oferim informații și oferim utilizatorilor Pinterest
posibilitatea de comunicare. Dacă efectuați o acțiune pe site-ul web Pinterest al
companiei noastre (de ex. comentarii, contribuții, aprecieri etc.) este posibil să faceți
publice date cu caracter personal (de ex. numele în clar sau fotografia de la profilul de
utilizator). Cu toate acestea, deoarece, în general sau în mare măsură, nu avem nicio
influență asupra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către Pinterest, compania
responsabilă, în același timp, pentru profilul companiei [numele clientului], nu putem face
declarații care să ne oblige din punct de vedere legal în ceea ce privește scopul și
domeniul de aplicare al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
Profilul nostru corporatist în rețelele de socializare este utilizat pentru comunicare și
schimb de informații cu (potențiali) clienți. În particular, utilizăm profilul companiei pentru:
Prezentarea companiei, Recrutare, B2B
Publicațiile în paginile de profil ale companiei pot avea următorul conținut:
1.
2.
3.

Informații despre produse
Informații despre servicii
Contactul cu clienții

Fiecare utilizator este liber să publice date cu caracter personal prin intermediul
activităților.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6, alineatul 1 S.1 lit. f din RGPD.
Datele generate în paginile de profil ale companiei nu sunt stocate în propriile noastre
sisteme.
Pinterest a semnat și este certificată prin acordul privind Scutul de confidențialitate
semnat între Uniunea Europeană și Statele Unite. Acesta asigură angajamentul Pinterest
de a respecta standardele și reglementările legislației privind protecția datelor a Uniunii
Europene. Mai multe informații pot fi găsite la următorul
link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe care le
colectăm în cadrul utilizării de către dvs. a profilului nostru corporatist pe Pinterest și vă
puteți exercita drepturile ca persoană vizată, menționate la punctul IV din această politică
de confidențialitate. Vă rugăm să ne trimiteți un email neoficial la adresa
privacy@ifco.com. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal de către Pinterest și opțiunile de obiecție corespunzătoare, vă rugăm să faceți
clic aici:
Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Pe site-ul web al companiei noastre, oferim informații și oferim utilizatorilor Twitter
posibilitatea de comunicare. Dacă efectuați o acțiune pe site-ul web Twitter al companiei
noastre (de ex. comentarii, contribuții, aprecieri etc.) este posibil să faceți publice date cu
caracter personal (de ex. numele în clar sau fotografia de la profilul de utilizator). Cu toate
acestea, deoarece, în general sau în mare măsură, nu avem nicio influență asupra
prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către Twitter, compania responsabilă, în
același timp, pentru profilul companiei [numele clientului], nu putem face declarații care să
ne oblige din punct de vedere legal în ceea ce privește scopul și domeniul de aplicare al
prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
Profilul nostru corporatist în rețelele de socializare este utilizat pentru comunicare și
schimb de informații cu (potențiali) clienți. În particular, utilizăm profilul companiei pentru:
Prezentarea companiei, Recrutare, B2B
Publicațiile în paginile de profil ale companiei pot avea următorul conținut:
1.
2.
3.

Informații despre produse
Informații despre servicii
Contactul cu clienții

Fiecare utilizator este liber să publice date cu caracter personal prin intermediul
activităților.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6, alineatul 1 S.1 lit. f din RGPD.
Datele generate în paginile de profil ale companiei nu sunt stocate în propriile noastre
sisteme.
Twitter a semnat și este certificată prin acordul privind Scutul de confidențialitate semnat
între Uniunea Europeană și Statele Unite. Acesta asigură angajamentul Twitter de a
respecta standardele și reglementările legislației privind protecția datelor a Uniunii
Europene. Mai multe informații pot fi găsite la următorul link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe care le
colectăm în cadrul utilizării de către dvs. a profilului nostru corporatist pe Twitter și vă
puteți exercita drepturile ca persoană vizată, menționate la punctul IV din această politică
de confidențialitate. Vă rugăm să ne trimiteți un email neoficial la adresa

privacy@ifco.com. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal de către Twitter și opțiunile de obiecție corespunzătoare, vă rugăm să faceți clic
aici:
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
YouTube:
YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Statele Unite

Pe site-ul web al companiei noastre, oferim informații și oferim utilizatorilor YouTube
posibilitatea de comunicare. Dacă efectuați o acțiune pe site-ul web YouTube al
companiei noastre (de ex. comentarii, contribuții, aprecieri etc.) este posibil să faceți
publice date cu caracter personal (de ex. numele în clar sau fotografia de la profilul de
utilizator). Cu toate acestea, deoarece, în general sau în mare măsură, nu avem nicio
influență asupra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către YouTube, compania
responsabilă, în același timp, pentru profilul companiei [numele clientului], nu putem face
declarații care să ne oblige din punct de vedere legal în ceea ce privește scopul și
domeniul de aplicare al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
Profilul nostru corporatist în rețelele de socializare este utilizat pentru comunicare și
schimb de informații cu (potențiali) clienți. În particular, utilizăm profilul companiei pentru:
Prezentarea companiei, Recrutare, B2B
Publicațiile în paginile de profil ale companiei pot avea următorul conținut:
1.
2.
3.

Informații despre produse
Informații despre servicii
Contactul cu clienții

Fiecare utilizator este liber să publice date cu caracter personal prin intermediul
activităților.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6, alineatul 1 S.1 lit. f din RGPD.
Datele generate în paginile de profil ale companiei nu sunt stocate în propriile noastre
sisteme.
YouTube a semnat și este certificată prin acordul privind Scutul de confidențialitate
semnat între Uniunea Europeană și Statele Unite. Acesta asigură angajamentul YouTube
de a respecta standardele și reglementările legislației privind protecția datelor a Uniunii
Europene. Mai multe informații pot fi găsite la următorul link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe care le
colectăm în cadrul utilizării de către dvs. a profilului nostru corporatist pe YouTube și vă
puteți exercita drepturile ca persoană vizată, menționate la punctul IV din această politică
de confidențialitate. Vă rugăm să ne trimiteți un email neoficial la adresa
privacy@ifco.com. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal de către YouTube și opțiunile de obiecție corespunzătoare, vă rugăm să faceți
clic aici:
YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
XII.

Utilizarea profilului corporatist în rețele profesionale
1. Domeniul de aplicare al prelucrării de date
Utilizăm profilului corporatist în rețele profesionale. Menținem un profil corporatist în
următoarele rețele profesionale:
LinkedIn:
LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland
XING:
XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany
Pe site-ul web al companiei noastre, oferim informații și oferim utilizatorilor posibilitatea
de comunicare.
Profilul corporatist este utilizat pentru cereri de locuri de muncă, informații/PR și căutarea
activă de specialiști.
Nu avem informații despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către
companiile responsabile, în același timp, pentru profilul corporatist. Mai multe informații
pot fi găsite în politica de confidențialitate a:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Dacă efectuați o acțiune pe site-ul web al companiei noastre (de ex. comentarii,
contribuții, aprecieri etc.) este posibil să faceți publice date cu caracter personal (de ex.
numele în clar sau fotografia de la profilul de utilizator).
2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. în legătură cu utilizarea profilului nostru
corporatist pe web este art. 6, alineatul 1 S.1 lit. f din RGPD.
3. Scopul prelucrării de date
Profilul nostru corporatist pe web servește la informarea utilizatorilor în legătură cu
serviciile noastre. Fiecare utilizator este liber să publice date cu caracter personal prin
intermediul activităților.
4. Durata stocării
Stocăm activitățile dvs. și datele dvs. cu caracter personal publicate prin intermediul
profilului nostru corporatist pe web până când vă revocați consimțământul. În plus,
respectăm perioadele de păstrare legale.
5. Obiecție și ștergere
Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe care le
colectăm în cadrul utilizării de către dvs. a profilului nostru corporatist și vă puteți exercita
drepturile ca persoană vizată, menționate la punctul IV din această politică de
confidențialitate. Vă rugăm să ne trimiteți un e-mail neoficial la adresa prevăzută în
această politică de confidențialitate.
De asemenea, LinkedIn a semnat și este certificată prin acordul privind Scutul de
confidențialitate semnat între Uniunea Europeană și Statele Unite. LinkedIn se angajează
să respecte standardele și reglementările legislației privind protecția datelor a Uniunii
Europene. Mai multe informații pot fi găsite la următorul link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
Puteți găsi mai multe informații despre obiecție și ștergere aici:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
XIII.

Găzduire
Site-ul web este găzduit pe serverele unui furnizor de servicii angajat de către noi.
Furnizorul nostru de servicii este:
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany
Serverele colectează și stochează automat informații în așa-numite fișiere jurnal de server,
pe care le transmite automat browserul dvs. atunci când vizitați site-ul web. Informațiile
stocate sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipul și versiunea browserului
Sistemul de operare utilizat
URL-ul de referință
Numele de gazdă al computerului care accesează
Ora și data cererii serverului
Adresa IP și dispozitivul utilizatorului

Aceste date nu vor fi puse în comun cu alte surse de date. Datele sunt colectate în temeiul
art. 6, alineatul 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim privind
prezentarea fără erori din punct de vedere tehnic și optimizarea site-ului său web - pentru
aceasta trebuie înregistrate fișierele jurnal ale serverului.
Serverul site-ului web este localizat, din punct de vedere geografic, în Germany.
XIV.

Geotargeting
Utilizăm adrese IP și alte informații furnizate de utilizator (de ex. codul poștal folosit
pentru înregistrare sau comandă) pentru a aborda grupuri-țintă regionale (așa-numitul
„geotargeting”).
Abordarea grupului-țintă regional este utilizată, de exemplu, pentru a afișa automat oferte
sau anunțuri publicitare regionale care sunt adesea mai relevante pentru utilizatori.
Temeiul juridic pentru utilizarea adresei IP și a oricăror alte informații furnizate de
utilizatori (de ex. codul poștal) este art. 6, alineatul 1 lit. f din RGPD, în temeiul interesului
nostru legitim pentru asigurarea unei abordări mai precise a grupului-țintă și pentru
furnizarea, în acest fel, a unor oferte și a unor reclame cu mai multă relevanță pentru
utilizatorii noștri.

O parte a adresei IP și a informațiilor suplimentare furnizate de utilizator (de ex. codul
poștal) sunt doar prelucrate și nu stocate separat.
Puteți preveni geotargetingul, de exemplu, folosind un VPN sau un server proxy care
împiedică localizarea cu precizie. În plus, în funcție de browserul folosit, puteți, de
asemenea, să dezactivați localizarea unei locații în setările corespunzătoare ale
browserului (dacă acest lucru este acceptat de browserul respectiv).
Utilizăm geotargetingul pe site-ul nostru web în următoarele scopuri:
1.

Abordarea clientului

Înregistrarea utilizatorului este necesară pentru furnizarea unui anumit conținut și unor
anumite servicii pe site-ul nostru web.
Acesta este cazul pentru datele colectate în timpul procesului de înregistrare, dacă
înregistrarea este anulată sau modificată pe site-ul nostru web.
XV.

Rețele de livrare de conținut
CloudFlare
1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor
Pe site-ul nostru web utilizăm funcții ale rețelei de distribuire a conținutului CloudFlare a
companiei CloudFlare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Munich, Germany (denumită în
continuare CloudFlare). O rețea de distribuire a conținutului (CDN) este o rețea de servere
distribuite regional, conectate prin Internet pentru a distribui conținut, mai ales fișiere
media mari, cum ar fi videoclipuri. CloudFlare oferă servicii de optimizare web și securitate
pe care le utilizăm pentru a îmbunătăți timpii de încărcare a site-ului nostru web și pentru
a-l proteja de utilizarea incorectă. Atunci când vizitați site-ul nostru web, veți fi conectat(ă)
la serverele CloudFlare, de ex. pentru a regăsi conținut. Acest lucru permite ca datele cu
caracter personal să fie stocate și evaluate în fișiere jurnal ale serverului, în particular
activitatea utilizatorului (de ex. ce pagini au fost vizitate) și informații despre dispozitiv și
despre browser (de ex. adresa IP și sistemul de operare). Datele pot fi transferate pe
serverul CloudFlare în SUA. CloudFlare respectă acordul privind Scutul de confidențialitate
dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și este certificată. CloudFlare se angajează să
respecte standardele și reglementările legislației privind protecția datelor a Uniunii
Europene. Mai multe informații pot fi găsite la linkul
următor:\nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=A

ctive\nMai multe informații privind colectarea și stocarea de date de către CloudFlare pot
fi găsite aici: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
2. Scopul prelucrării de date
Utilizarea caracteristicilor CloudFlare folosește la furnizarea și accelerarea aplicațiilor și a
conținutului online.
3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Datele sunt colectate în temeiul art. 6, alineatul 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului web
are un interes legitim privind prezentarea fără erori din punct de vedere tehnic și
optimizarea site-ului său web - pentru aceasta trebuie înregistrate fișierele jurnal ale
serverului.
4. Durata stocării
Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi reținute atât timp cât este necesar pentru a
îndeplini scopurile descrise în această Politică de confidențialitate sau după cum este
cerut de către lege.
5. Obiecție și ștergere
Informații despre opțiunile de obiecție și ștergere privind CloudFlare pot fi găsite la
adresa: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
XVI.

Utilizarea plugin-urilor
Utilizăm plugin-uri în diferite scopuri. Plugin-urile utilizate sunt enumerate mai jos:
Utilizarea Google Analytics
1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal
Utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. (denumit în continuare Google). Google
Analytics examinează, printre altele, proveniența vizitatorilor, durata rămânerii acestora pe
diferite pagini și utilizarea motoarelor de căutare, permițând astfel monitorizarea mai
bună a succesului campaniilor publicitare. Google plasează un modul cookie pe
computerul dvs. Acest lucru permite stocarea și evaluarea datelor, în particular activitatea
utilizatorului (în particular ce pagini au fost vizitate și pe ce elemente s-a făcut clic),

informații despre dispozitiv și despre browser (în particular adresa IP și sistemul de
operare), datele de pe anunțurile publicitare afișate (în particular ce anunțuri publicitare
au fost afișate și dacă utilizatorul a făcut clic pe acestea) și, de asemenea, date despre
partenerii de publicitate (în particular ID-urile utilizatorilor pseudonimizate). Informațiile
generate de modulul cookie despre utilizarea acestui site web de către dvs. va fi transmisă
către și stocată de Google pe servere din Statele Unite. Totuși, dacă este activată
anonimizarea IP-ului în ceea ce privește acest profil online, Google va trunchia anterior
adresa dvs. IP în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau al altor state semnatare
ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale este
transmisă întreaga adresă IP unui server Google din SUA și prescurtată acolo.
Google a semnat și este certificată prin acordul privind Scutul de confidențialitate semnat
între Uniunea Europeană și Statele Unite. Prin aceasta, Google s-a angajat să respecte
standardele și reglementările legislației privind protecția datelor a Uniunii Europene. Mai
multe informații pot fi găsite la următorul link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Anonimizarea IP-ului este activă pentru acest profil online. În numele operatorului acestei
profilului online, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs.
a acestui profilului online, pentru a compila rapoarte privind activitățile profilului online și
pentru a furniza operatorului profilului online alte servicii, asociate cu utilizarea profilului
online și utilizarea Internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. ca parte a Google
Analytics nu este combinată cu alte date de la Google. Puteți refuza utilizarea de module
cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare în browserul dvs.; cu toate acestea, vă
rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile
site-ului nostru web. Mai multe informații despre colectarea și stocarea de date de către
Google pot fi găsite aici:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
2. Scopul prelucrării de date
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a se adresa în mod special unui
grup-țintă care și-a exprimat deja un interes inițial prin vizitarea site-ului.
3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat
de utilizator în conformitate cu art. 6, alineatul 1 S.1 lit. a din RGPD.
4. Durata stocării
Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a

îndeplini scopurile descrise în această Politică de confidențialitate sau după cum este
cerut de către lege. Datele de publicitate din jurnalele serverului sunt anonimizate
conform propriilor declarații ale Google privind ștergerea unei părți a adresei IP, precum și
a informațiilor din modulele cookie, după 9 și, respectiv, 18 luni.
5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și ștergere
Aveți dreptul de a vă revoca declarația de consimțământ conform legislației privind
protecția datelor, în orice moment. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înaintea revocării.
Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către
Google prin împiedicarea stocării de module cookie de către terți pe computerul dvs.,
utilizând funcția „Do Not Track" a unui browser de asistență, dezactivând executarea
codului de script din browserul dvs. sau instalând un opritor de scripturi, cum ar fi
NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browserul dvs.
De asemenea, puteți evita detectarea datelor generate de modulele dvs. cookie și
utilizarea datelor dvs. de urmărire online (inclusiv adresa dvs. IP) de către Google și
împiedica prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea
pluginului de browser disponibil la următorul link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Cu următorul link, puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către
Google:
https://adssettings.google.de\Further informații despre opțiunile de obiecție și ștergere
privind Google pot fi găsite la adresa:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
Utilizarea Google Manager de etichete
1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal
Utilizăm Google Manager de etichete, (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/)
furnizat de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA și de
reprezentantul acesteia în Uniune, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04
E5W5, Dublin, Ireland (denumit în continuare Google). Cu Google Manager de etichete,
etichetele de la Google și de la serviciile terților pot fi gestionate, împachetate și
încorporate într-un profil online. Etichetele sunt mici elemente de cod dintr-un profil
online care sunt utilizate, printre altele, pentru a măsura numărul și comportamentul
vizitatorilor, a capta impactul publicității online și al canalelor de socializare, a utiliza
remarketingul și orientarea și pentru a testa și optimiza profilurile online. Atunci când un
utilizator vizitează profilul online, configurația curentă a etichetelor este trimisă către

browserul utilizatorului. Aceasta conține enunțuri despre etichetele care vor fi declanșate.
Google Manager de etichete declanșează alte etichete care pot colecta date ele însele.
Veți găsi informații despre acest lucru în pasajele despre utilizarea serviciilor
corespunzătoare din această declarație de protecție a datelor. Google Manager de
etichete nu accesează aceste date, iar datele pot fi transferate către serverele Google din
Statele Unite. Google a semnat și a certificat un acord privind Scutul de confidențialitate
cu Uniunea Europeană și Statele Unite. Prin aceasta, Google s-a angajat să respecte
standardele și reglementările legislației privind protecția datelor a Uniunii Europene.
Pentru mai multe informații, consultați următorul link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Pentru mai multe informații despre Google Manager de etichete,
accesați https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.htmlși consultați politica de
confidențialitate a companiei Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en
2. Scopul prelucrării de date
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal colectate este reprezentat de administrarea
și integrarea eficientă a serviciilor terților.
3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat
de utilizator în conformitate cu art. 6, alineatul 1 S.1 lit. a din RGPD.
4. Durata stocării
Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a
îndeplini scopurile descrise în această Politică de confidențialitate sau după cum este
cerut de către lege. Datele de publicitate din jurnalele serverului sunt anonimizate
conform propriilor declarații ale Google privind ștergerea unei părți a adresei IP, precum și
a informațiilor din modulele cookie, după 9 și, respectiv, 18 luni.
5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și ștergere
Aveți dreptul de a vă revoca declarația de consimțământ conform legislației privind
protecția datelor, în orice moment. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înaintea revocării.
Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către
Google prin împiedicarea stocării de module cookie de către terți pe computerul dvs.,
utilizând funcția „Do Not Track" a unui browser de asistență, dezactivând executarea

codului de script din browserul dvs. sau instalând un opritor de scripturi, cum ar fi
NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browserul dvs.
De asemenea, puteți evita detectarea datelor generate de modulele dvs. cookie și
utilizarea datelor dvs. de urmărire online (inclusiv adresa dvs. IP) de către Google și
împiedica prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea
pluginului de browser disponibil la următorul link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Cu următorul link, puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către
Google:
https://adssettings.google.de\Further informații despre opțiunile de obiecție și ștergere
privind Google pot fi găsite la adresa:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
Utilizarea Google AdWords
1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal
Utilizăm Google AdWords, furnizat de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, SUA și de reprezentantul său în Uniune, Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (denumit în continuare Google). Prin
acest serviciu plasăm reclame. Google plasează un modul cookie pe computerul dvs.
Acest lucru permite stocarea și evaluarea datelor, în particular activitatea utilizatorului (în
particular ce pagini au fost vizitate și pe ce elemente s-a făcut clic), informații despre
dispozitiv și despre browser (în particular adresa IP și sistemul de operare), datele despre
anunțurile publicitare afișate (în particular ce anunțuri publicitare au fost afișate și dacă
utilizatorul a făcut clic pe acestea) și, de asemenea, date de la partenerii de publicitate (în
particular ID-urile utilizatorilor pseudonimizate). Google a semnat și a certificat un acord
privind Scutul de confidențialitate cu Uniunea Europeană și Statele Unite. Prin aceasta,
Google s-a angajat să respecte standardele și reglementările legislației privind protecția
datelor a Uniunii Europene. Mai multe informații pot fi găsite la următorul link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Mai multe informații despre colectarea și stocarea datelor de către Google pot fi găsite
aici:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
2. Scopul prelucrării de date
Obținem cunoștințe privind numărul total de utilizatori care au răspuns anunțului nostru
publicitar. Nu vom comunica informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica. Utilizarea
nu este folosită pentru urmărire.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat
de utilizator în conformitate cu art. 6, alineatul 1 S.1 lit. a din RGPD.
4. Durata stocării
Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a
îndeplini scopurile descrise în această Politică de confidențialitate sau după cum este
cerut de către lege, de ex. în scopuri fiscale sau contabile.
5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și ștergere
Aveți dreptul de a vă revoca declarația de consimțământ conform legislației privind
protecția datelor, în orice moment. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înaintea revocării.
Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către
Google prin împiedicarea stocării de module cookie de către terți pe computerul dvs.,
utilizând funcția „Do Not Track" a unui browser de asistență, dezactivând executarea
codului de script din browserul dvs. sau utilizând un opritor de scripturi, cum ar fi
NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browserul dvs.
Instalarea NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în
browserul dvs.
Cu următorul link, puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către
Google:
https://adssettings.google.de
Mai multe Informații despre opțiunile de obiecție și ștergere privind Google pot fi găsite
la adresa:\https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en
Utilizarea Google Maps
1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal
Utilizăm serviciul de hărți online Google Maps, furnizat de Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA și de reprezentantul în Uniune, Google Ireland
Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (denumit în continuare
Google). Utilizăm plugin-ul Google Maps pentru a afișa în mod vizual date geografice și
pentru a le încorpora în profilul nostru online. Prin utilizarea Google Maps în profilul
nostru online, informațiile despre utilizarea profilului nostru online, adresa dvs. IP și
adresele introduse prin funcția de planificare a rutei sunt transmise unui server Google din

SUA și stocate acolo. Google a semnat și a certificat un acord privind Scutul de
confidențialitate cu Uniunea Europeană și Statele Unite. Prin aceasta, Google s-a angajat
să respecte standardele și reglementările legislației privind protecția datelor a Uniunii
Europene. Mai multe informații pot fi găsite la următorul link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Mai multe informații despre colectarea și stocarea datelor de către Google pot fi găsite
aici:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
2. Scopul prelucrării de date
Utilizarea plugin-ului Google Maps folosește la îmbunătățirea ușurinței de utilizare și la o
prezentare plăcută a profilului nostru online.
3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Temeiul juridic pentru prelucrare este art. 6, alin.1 S.1 lit. f din RGPD. Interesul nostru
legitim este reprezentat de scopurile prelucrării datelor menționate la punctul 2.
4. Durata stocării
Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a
îndeplini scopurile descrise în această Politică de confidențialitate sau după cum este
cerut de către lege.
5. Posibilitatea de obiecție și ștergere
Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către
Google prin împiedicarea stocării de module cookie de către terți pe computerul dvs.,
utilizând funcția „Do Not Track" a unui browser de asistență, dezactivând executarea
codului de script din browserul dvs. sau utilizând un opritor de scripturi, cum ar fi
NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browserul dvs.
Instalarea NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în
browserul dvs.
Cu următorul link, puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către
Google:
https://adssettings.google.de
Mai multe informații despre opțiunile de obiecție și ștergere privind Google pot fi găsite la
adresa:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Utilizarea Google Webfonts
1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal
Utilizăm Google Web Fonts, un serviciu furnizat de Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA și de reprezentantul său în Uniune, Google
Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (denumit în
continuare Google). Fonturile web sunt transferate memoriei cache a browserului atunci
când pagina este apelată pentru a le putea utiliza pentru afișarea îmbunătățită din punct
de vedere vizual a diferitelor informații. Dacă browserul nu acceptă Google Web Fonts sau
nu permite accesul, textul va fi afișat într-un font implicit. Atunci când pagina este
accesată, nu sunt stocate module cookie pentru vizitatorul profilului online. Datele
transmise în legătură cu vizualizarea paginii sunt trimise unor domenii specifice resurselor,
cum ar fi https://fonts.googleapis.com sau https://fonts.gstatic.com. Acestea pot fi
utilizate pentru a stoca și analiza date cu caracter personal, în particular activitatea
utilizatorului (în particular ce pagini au fost vizitate și pe ce elemente s-a făcut clic) și
informații despre dispozitiv și despre browser (în particular adresa IP și sistemul de
operare).
Acest lucru poate presupune transferul de date către serverele Google din Statele Unite.
Google a semnat și a certificat un acord privind Scutul de confidențialitate cu Uniunea
Europeană și Statele Unite. Prin aceasta, Google s-a angajat să respecte standardele și
reglementările legislației privind protecția datelor a Uniunii Europene. Pentru mai multe
informații, consultați următorul link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Datele nu vor fi asociate cu date care ar putea fi colectate sau utilizate în legătură cu
utilizarea în paralel a serviciilor cu autentificare oferite de Google, cum ar fi Gmail.
Pentru mai multe informații despre colectarea și stocarea datelor de către Google accesați:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
2. Scopul prelucrării de date
Utilizarea Google Webfonts folosește la o reprezentare plăcută a textelor noastre. Dacă
browserul dvs. nu suportă această caracteristică, va fi utilizat un font standard de către
computerul dvs. pentru afișare.
3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este art. 6, alineatul 1 lit. f
din RGPD. Interesul nostru legitim este reprezentat de scopurile prelucrării datelor
menționate la punctul 2.

4. Durata stocării
Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a
îndeplini scopurile descrise în această Politică de confidențialitate sau după cum este
cerut de către lege, de ex. în scopuri fiscale sau contabile.
5. Posibilitatea de obiecție și ștergere
Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către
Google prin împiedicarea stocării de module cookie de către terți pe computerul dvs.,
utilizând funcția „Do Not Track" a unui browser de asistență, dezactivând executarea
codului de script din browserul dvs. sau utilizând un opritor de scripturi, cum ar fi
NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browserul dvs.
Instalarea NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în
browserul dvs.
Cu următorul link, puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către
Google:
https://adssettings.google.de
Mai multe Informații despre opțiunile de obiecție și ștergere privind Google pot fi găsite
la adresa:https://policies.google.com/privacy?gl
=EN&hl=en
XVII.

Integrarea plugin-urilor prin intermediul unor furnizori de servicii externi
1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor
Integrăm anumite plugin-uri pe site-ul nostru web prin intermediul unor furnizori de
servicii externi sub forma unor rețele de livrare de conținut. Atunci când accesați site-ul
nostru web, este stabilită o conexiune cu serverele furnizorilor utilizate de către noi pentru
regăsirea de conținut și stocarea acestuia în memoria cache a browserului utilizatorului.
Acest lucru permite ca datele cu caracter personal să fie stocate și evaluate în fișiere jurnal
ale serverului, în particular informații despre dispozitiv și despre browser (de ex. adresa IP
și sistemul de operare). Utilizăm următoarele servicii:
Sistemul de marketing automat Pardot („Pardot MAS”)
1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal
Utilizăm funcționalități de marketing automat B2B și principalul instrument de generare
Pardot MAS de la Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 300, 30326, Atlanta, Georgia,
Statele Unite (denumită în continuare Pardot) și Salesforce.com Germany GmbH, ErikaMann-Str. 31, 80636, Munich, Germany (denumită în continuare Salesforce).

Pardot ne permite să adresăm pagini de destinație, formulare de înregistrare și campanii
pe e-mail în mod precis unui grup țintă și să furnizăm conținut personalizat. În plus,
Pardot înregistrează traiectoria clicurilor dvs. prin site și creează un profil de utilizator
pseudonim. Modulele cookie sunt utilizate în acest scop pentru a recunoaște browserul
dvs.
Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate de Pardot MAS:
- Informații despre dispozitiv
- Informații despre fișierele jurnal, date ale utilizatorului
- Adresa IP
Datele sunt transferate către serverele Salesforce, în SUA. Salesforce a semnat și s-a
certificat prin acordul privind Scutul de confidențialitate dintre Uniunea Europeană și
Statele Unite. Aceasta înseamnă că Salesforce s-a angajat să respecte standardele și
reglementările legislației privind protecția datelor a Uniunii Europene. Pentru mai multe
informații, consultați linkul de mai jos:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active
Salesforce a adoptat reguli corporatiste obligatorii pentru a permite transferul datelor cu
caracter personal din UE și SEE către locațiile Salesforce din afara UE și SEE. Puteți găsi
regulile corporatiste obligatorii ale Salesforce la adresa:
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=99119
5317279-06&locale=en&indexation=true
sau le puteți primi printr-un e-mail neoficial la adresa support@Salesforce.com.
Pentru mai multe informații despre modul în care Salesforce prelucrează datele cu
caracter personal, faceți clic aici:
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
2. Scopul prelucrării de date
Utilizarea Pardot MAS ne ajută să automatizăm utilizarea marketingului B2B, să
identificăm clienți mai eficient și să optimizăm oportunitățile.
3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului este, în
principiu, consimțământul dat de utilizator în conformitate cu art. 6, alineatul 1 s. 1 lit. a
din RGPD.
4. Durata stocării

Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a
îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau după cum este
cerut de către lege, de ex. în scopuri fiscale sau contabile.
5. Posibilitatea de revocare și ștergere
Aveți dreptul de a vă revoca declarația de consimțământ privind protecția datelor în orice
moment. Prin revocarea consimțământului, legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului dvs. înaintea revocării nu este afectată.
Puteți împiedica Salesforce să colecteze și să prelucreze informațiile dvs. cu caracter
personal împiedicând stocarea modulelor cookie de la terți pe computerul dvs., utilizând
caracteristica „Do Not Track” a unui browser de asistență, dezactivând executarea codului
de script din browserul dvs. sau instalând un opritor de scripturi, cum ar fi NoScript
(https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browserul dvs.
Pentru mai multe informații despre cum să depuneți contestații și modul de rezolvare a
problemelor cu Salesforce, consultați: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
===============================================================
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