Protectia Datelor cu Caracter Personal Reguli GDPR
Declaratie cu privire la protectia datelor cu caracter personal
Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in continuare, furnizarea datelor cu caracter
personal ale dvs. nu este obligatorie din punct de vedere legal si nici contractual si nu este
necesara pentru incheierea unui contract. Nu sunteti obligat sa furnizati datele cu caracter
personal ale dvs. Faptul de a nu le furniza nu va avea consecinte negative. Aceasta se aplica
doar atat timp cat procedurile de procesare de mai jos nu prevad altfel.
”Datele cu caracter personal” reprezinta orice informatie referitoare la o persoana fizica
identificata sau identificabila.
Server Log Files (fisierele log de server)
Puteti utiliza site-urile noastre web si fara a ne trimite datele cu caracter personal ale dvs. De
fiecare data cand accesati site-ul nostru web, datele de utilizator sunt transmise de catre
browser-ul dvs. de internet si stocate in fisiere de protocol (fisiere log de server). Aceste date
stocate includ, de ex. numele site-ului accesat, data si ora solicitarii, cantitatea de date
transferate si furnizorul care face cererea. Aceste date servesc exclusiv pentru a asigura buna
functionare a site-ului nostru si pentru a ne imbunatati oferta. Nu este posibil sa asociem aceste
date cu o anumita persoana.
Pagina www.autoflota.ro este gazduita si administrata in sistemul (server) Reseller Hosting. Mai
multe detalii aici.
Colectarea si prelucrarea atunci cand se utilizeaza formularul de contact
Cand utilizati formularul de contact, noi vom colecta datele dvs. personale (numele, adresa de email, textul mesajului) doar in scopul furnizat de dvs. Prelucrarea datelor se realizeaza doar in
vederea incheierii contractului. Prin trimiterea mesajului, sunteti de acord cu prelucrarea datelor
dvs. transmise. Prelucrarea va fi efectuata pe baza prevederilor art. 6 (1) lit. a din GDPR
(Regulamentul General cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal) cu acordul dvs.
Puteti sa va retrageti consimtamantul in orice moment contactand-ne, fara a influenta legalitatea
prelucrarii efectuate cu consimtamantul dumneavoastra pana la retragere. Vom folosi adresa dvs.
de e-mail doar pentru a va procesa solicitarea. In cele din urma, datele dvs. vor fi sterse, cu
exceptia cazului in care ati fost de acord sa le procesam si sa le utilizam in continuare.
Cand completati formularul de contact, un email este trimis adresei noastre dedicate pentru
contact [office (at) activeclean (punct) ro]. Adresa Dvs. de email este retinuta in fisierele log ale
serverului companiei partenere Rospot/Rohost. Mai multe detalii gasiti aici.
Colectarea datelor atunci cand postati un comentariu
Cand comentati un articol sau o contributie, noi vom colecta datele dvs. personale (numele,
adresa de e-mail, textul comentariului) doar in scopul furnizat de dvs. Procesarea are rolul de a
va permite sa comentati si ca acestea sa fie afisate. Prin trimiterea comentariului, sunteti de
acord cu prelucrarea datelor dvs. transmise. Prelucrarea va fi efectuata pe baza prevederilor art.
6 (1) lit. a din GDPR (Regulamentul General cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal)
cu acordul dvs. Puteti sa va retrageti consimtamantul in orice moment contactand-ne, fara a
influenta legalitatea prelucrarii efectuate cu consimtamantul dumneavoastra pana la retragere.
Datele dvs. personale vor fi apoi sterse.
La publicarea comentariului, numele si adresa de e-mail pe care le-ati introdus vor fi afisate.

Comentariile sunt gestionate de serviciul YotPo. Termenii si conditiile acestui serviciu ii gasiti aici,
iar Politica de confidentialitate aici.
Colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal in comenzi
Cand trimiteti o comanda, noi colectam si folosim datele dvs. personale doar atunci cand acest
lucru este necesar pentru indeplinirea si gestionarea solicitarilor dumneavoastra. Furnizarea de
date este necesara pentru incheierea unui contract. Esecul de a le furniza va impiedica
incheierea oricarui contract. Prelucrarea va avea loc pe baza art. 6 (1) lit. b din GDPR
(Regulamentul General cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal) si este necesar
pentru realizarea unui contract cu dvs. Nu vom transmite datele dvs. unor terte parti fara acordul
dvs. explicit. Acest lucru exclude doar partenerii nostri de servicii de care avem nevoie pentru a
gestiona relatia contractuala sau furnizorii de servicii pe care ii folosim pentru a procesa o
comanda. Pe langa destinatarii mentionati in clauzele acestei declaratii cu privire la protectia
datelor cu caracter personal, acestia pot fi destinatari din urmatoarele categorii: furnizori de
servicii de transport, furnizori de servicii de plata, furnizori de servicii de gestionare a marfurilor,
furnizori de servicii pentru procesarea comenzilor, gazde web, furnizori de servicii IT si
intermediari pentru dropshipping. Vom respecta cu strictete cerintele legale in fiecare caz.
Domeniul de aplicare al transmiterii datelor este limitat la minimum.
Utilizarea adresei dvs. de e-mail pentru trimiterea de newslettere (buletine informative)
Utilizam adresa dvs. de e-mail in afara procesarii contractuale exclusiv pentru a va trimite
buletine informative in scopuri de marketing proprii, doar daca ati acceptat in mod explicit acest
lucru. Prelucrarea se va face pe baza art. 6 (1) lit. a din GDPR (Regulamentul General cu privire
la Protectia Datelor cu Caracter Personal) cu acordul dvs. Va puteti retrage consimtamantul in
orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate cu acordul dumneavoastra pana la
retragere. Va puteti dezabona de la buletinul informativ in orice moment folosind link-ul relevant
din buletinul informativ sau contactand-ne. Adresa dvs. de e-mail va fi apoi eliminata din lista de
distributie.
In cursul procesarii comenzilor, datele dvs. vor fi transmise unui furnizor de servicii de marketing
prin e-mail. Nu vor fi trimise altor terte parti.
Datele dvs. vor fi transferate catre o tara terta, care face obiectul unei decizii de adecvare a
Comisiei Europene.
Listele de emailuri folosite pentru buletine informative este gestionata de catre Mailchimp.
Informatii despre cum Mailchimp foloseste aceste date gasiti aici. Informatii despre Mailchimp si
GDPR gasiti aici.
Cookies (fisiere temporare)
Site-ul nostru web utilizeaza cookies. Fisierele cookie sunt fisiere text mici care sunt salvate in
browserul de internet al unui utilizator sau de catre browserul de internet al utilizatorului in
sistemul informatic al acestuia. Atunci cand un utilizator solicita un site web, un modul cookie
poate fi salvat in sistemul de operare al utilizatorului. Acest modul cookie contine un sir de
caractere caracteristic, care permite identificarea clara a browserului atunci cand site-ul web este
solicitat din nou. Utilizam cookie-uri pentru a face oferta noastra mai prietenoasa, mai eficienta si
mai sigura. Modulele cookie permit, de asemenea, sistemelor noastre sa va recunoasca
browserul dupa o schimbare a paginii si sa va ofere servicii. Unele functii ale site-ului nostru nu
pot fi oferite fara utilizarea cookie-urilor. Aceste servicii necesita recunoasterea browserului dupa
o schimbare a paginii.
Site-ul nostru utilizeaza, de asemenea, cookie-uri pentru a ne permite sa analizam
comportamentul de navigare al vizitatorilor pe site-ul nostru.

De asemenea, folosim cookie-uri pentru a indemna vizitatorii catre alte site-uri web cu strategii de
marketing orientate in functie de interesele acestora.
Procesarea se face pe baza § 15 (3) TMG (Legea Telemedia), precum si a art. 6 (1) lit. f GDPR
(Regulamentul General cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal) datorita interesului
nostru justificat in scopurile mentionate mai sus.
Datele colectate in acest fel sunt pseudonimizate folosind masuri tehnologice. Prin urmare, nu
este posibila asocierea datelor cu persoana dvs. Datele nu vor fi stocate impreuna cu alte date
personale referitoare la dvs. Aveti dreptul de a suspenda, pentru motive legate de situatia dvs.
personala, prelucrarea datelor dumneavoastra personale conform art. 6 (1) lit. f GDPR,
contactand-ne. Cookie-urile vor fi stocate pe computerul dumneavoastra. Prin urmare, aveti
control complet asupra utilizarii acestora. Selectand setarile tehnice corespunzatoare in
browserul dvs. de internet, puteti impiedica stocarea cookie-urilor si transmiterea datelor pe care
le contin. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi sterse in orice moment. Cu toate acestea,
am dori sa subliniem ca acest lucru va poate impiedica sa utilizati pe deplin toate functiile acestui
site web.
Folosind linkurile de mai jos, puteti afla cum sa gestionati modulele cookie (sau sa le dezactivati,
printre altele) in browserele importante:

•

Chrome

•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Safari

Utilizarea Google Analytics
Site-ul nostru utilizeaza serviciul de analiza web Google Analytics de la Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; "Google"). Prelucrarea datelor serveste
pentru a analiza acest site si vizitatorii acestuia. Google va utiliza aceste informatii in numele
operatorului acestui site pentru a evalua utilizarea site-ului web de catre dumneavoastra, pentru a
compila rapoarte privind activitatea site-ului web si pentru a furniza alte servicii operatorului de
site web legate de utilizarea site-ului web si a internetului. Adresa IP comunicata de browser ca
parte a serviciului Google Analytics nu este asociata cu alte date detinute de Google. Google
Analytics utilizeaza module cookie, care permit analizarea utilizarii site-ului de catre dvs.
Informatiile generate de modulele cookie privind utilizarea acestui site web sunt de obicei
transferate pe un server Google din SUA si stocate acolo. Anonimizarea IP este activata pe acest
site web. Google utilizeaza acest lucru pentru a scurta in prealabil adresa IP in statele membre
ale Uniunii Europene sau in cadrul altor state semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic
European. Doar in cazuri exceptionale, adresa IP completa va fi transferata pe un server Google
din SUA si scurtata acolo. Datele dvs. pot fi transmise in SUA. Transmiterea datelor catre SUA
este acoperita printr-o decizie de adecvare a Comisiei Europene. Procesarea se face pe baza art.
6 (1) lit. f GDPR (Regulamentul General cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal)
datorita interesului nostru justificat pentru designul orientat si dirijat pe nevoi site-ului web. Aveti
dreptul de a suspenda, pentru motive legate de situatia dvs. personala, prelucrarea datelor
dumneavoastra personale conform art. 6 (1) lit. f GDPR contactand-ne.. Puteti preveni stocarea
cookie-urilor prin alegerea setarilor tehnice corespunzatoare in browserul dvs. de internet; totusi,
am dori sa subliniem faptul ca acest lucru va poate impiedica sa utilizati pe deplin toate functiile
acestui site web. De asemenea, puteti impiedica colectarea de catre Google a datelor (inclusiv
adresa dvs. IP) generate de modulele cookie si legate de utilizarea de catre dvs. a site-ului web,
precum si prelucrarea acestor date de catre Google prin descarcarea si instalarea plug-in-ului de
browser disponibil la urmatorul link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]. Pentru a
impiedica colectarea de catre Google Analytics a datelor de pe toate dispozitivele, puteti instala
un modul cookie de excludere (opt-out cookie). Cookie-urile de excludere impiedica colectarea

ulterioara a datelor dvs. atunci cand vizitati acest site web. Pentru ca aceasta facilitate sa
functioneze complet, trebuie sa o instalati pe toate sistemele si dispozitivele utilizate. Daca dati
clic aici, modulul cookie de renuntare este setat: Dezactivati Google Analytics.
Puteti gasi mai multe informatii detaliate privind termenii si conditiile de utilizare si protectia
datelor la adresa https://www.google.com/analytics/terms/ si la adresa
https://policies.google.com/?hl=en.
Utilizarea functiei de remarketing sau "grupuri tinta similare" de catre Google Inc.
Site-ul nostru utilizeaza functia de remarketing sau "grupuri tinta similare" de catre Google Inc.
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; "Google"). Aceasta functie
serveste pentru a analiza comportamentul vizitatorilor si interesele vizitatorilor. Google utilizeaza
cookie-uri pentru a analiza utilizarea site-ului, formand baza pentru producerea de anunturi
publicitare corelate cu interesele. Modulele cookie permit inregistrarea vizitelor pe site, precum si
date anonimizate privind utilizarea site-ului. Datele personale ale vizitatorilor site-ului nu sunt
salvate. Daca accesati apoi un alt site web din reteaua de display Google, atunci vor fi afisate
anunturi care sunt mai susceptibile de a lua in considerare zonele anterioare de interes pentru
produse si informatii. Datele dvs. pot fi, de asemenea, transmise in SUA. Transmiterea datelor
catre SUA este acoperita printr-o decizie de adecvare a Comisiei Europene. Procesarea se face
pe baza art. 6 (1) lit. f GDPR (Regulamentul General cu privire la Protectia Datelor cu Caracter
Personal) datorita interesului nostru justificat de a ghida vizitatorii catre site prin intermediul
marketing-ului orientat, afisand anunturi publicitare personalizate legate de interese atunci cand
acceseaza alte site-uri web din reteaua de display Google.
Aveti dreptul de a suspenda, pentru motive legate de situatia dvs. personala, prelucrarea datelor
dumneavoastra personale conform art. 6 (1) lit. f GDPR, contactand-ne. In acest scop, puteti sa
dezactivati permanent utilizarea cookie-urilor urmand link-ul de mai jos si descarcand si instaland
pluginul: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en
In mod alternativ, puteti dezactiva utilizarea cookie-urilor de catre terte parti accesand pagina de
dezactivare a Network Advertising Initiative la adresa https://www.networkadvertising.org/choices
si urmand instructiunile de renuntare. Puteti gasi mai multe informatii detaliate despre
remarketing-ul Google, precum si declaratia de protectie a datelor cu caracter personal
corespunzatoare la adresa: https://www.google.com/privacy/ads/
Utilizarea urmaririi conversiilor Google Adwords
Site-ul nostru utilizeaza programul de marketing online "Google AdWords", inclusiv urmarirea
conversiilor. Urmarirea conversiilor Google este un serviciu administrat de Google Inc. (1600
Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; "Google"). Daca faceti clic pe anunturile
plasate de Google si pentru urmarirea conversiilor, pe computerul dvs. este plasat un modul
cookie. Aceste module cookie au valabilitate limitata, nu contin date personale si, prin urmare, nu
pot fi utilizate pentru identificarea personala. Daca vizitati anumite pagini de pe site-ul nostru si
cookie-ul nu a expirat inca, noi si Google putem recunoaste ca ati dat clic pe anuntul publicitar si
ati fost redirectionati catre aceasta pagina. Fiecare client Google AdWords primeste un cookie
separat. Prin urmare, nu este posibila urmarirea cookie-urilor referitoare la site-urile web ale
clientilor AdWords. Informatiile colectate utilizand cookie-ul de conversie au scopul de a produce
statistici de conversie. Acest lucru ne permite sa aflam numarul total de utilizatori care au dat clic
pe anunturile noastre si au fost redirectionati catre o pagina echipata cu o eticheta de urmarire a
conversiilor. Cu toate acestea, ele nu primesc nicio informatie care sa poata fi utilizata pentru
identificarea personala a utilizatorilor. Procesarea se face pe baza art. 6 (1) lit. f GDPR
(Regulamentul General cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal) din cauza interesului
nostru justificat pentru marketingul orientat si analiza eficacitatii si eficientei acestui marketing.
Aveti dreptul de a suspenda, pentru motive legate de situatia dvs. personala, prelucrarea datelor
dumneavoastra personale conform art. 6 (1) lit. f GDPR, contactand-ne. Puteti preveni stocarea
cookie-urilor prin alegerea setarilor tehnice corespunzatoare in browserul dvs. de internet. Cu
toate acestea, am dori sa subliniem ca acest lucru va poate impiedica sa utilizati pe deplin toate
functiile acestui site web. Astfel nu veti fi inclus in statisticile de urmarire a conversiilor. De
asemenea, puteti dezactiva publicitatea personalizata in setarile de publicitate Google. Puteti gasi

o prezentare referitoare la aceasta la adresa https://support.google.com/ads/answer/2662922. De
asemenea, puteti dezactiva utilizarea cookie-urilor de catre terte parti prin accestarea paginii de
dezactivare a Network Advertising Initiative la adresa https://www.networkadvertising.org/choices/
si urmand instructiunile de renuntare.
Veti gasi mai multe informatii, precum si declaratia Google privind protectia datelor cu caracter
personal, la: https://www.google.de/policies/privacy/
Utilizarea remarketingului Facebook
Site-ul nostru utilizeaza functia de remarketing "Audiente personalizate" de catre Facebook Inc.
(1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA; "Facebook"). Aceasta functie are rolul de a
orienta vizitatorul catre site prin intermediul unui anunt publicitar corelat cu interesele dvs. pe
reteaua sociala Facebook. In acest scop am implementat eticheta de remarketing Facebook pe
site-ul nostru. Aceasta eticheta stabileste o conexiune directa la serverele Facebook atunci cand
vizitati site-ul nostru web. Aceasta informeaza serverul Facebook despre pagina noastra pe care
ati vizitat-o. Facebook atribuie aceste informatii contului dvs. de utilizator personal Facebook.
Cand vizitati reteaua sociala Facebook, vi se vor afisa anunturi Facebook personalizate, corelate
cu interesele dvs. Procesarea se face pe baza art. 6 (1) lit. f GDPR (Regulamentul General cu
privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal) datorita interesului nostru justificat in scopurile
mentionate mai sus.
Aveti dreptul de a suspenda, pentru motive legate de situatia dvs. personala, prelucrarea datelor
dumneavoastra personale conform art. 6 (1) lit. f GDPR, contactand-ne. In acest scop, puteti
dezactiva functia de remarketing "Audiente personalizate" aici.
Puteti gasi informatii detaliate despre colectarea si utilizarea datelor de pe Facebook, drepturile
dvs. asociate si optiunile pentru protejarea confidentialitatii in politica de confidentialitate
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Utilizarea plug-in-urilor Facebook
Acest site de internet foloseste plug-in-uri de pe reteaua sociala facebook.com operata de
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Statele Unite ale Americii
("Facebook").
Ori de cate ori afisati una dintre paginile noastre de Internet care gazduieste un plug-in
Facebook, veti fi conectat la serverele Facebook, un mesaj va fi trimis browserului dvs., iar plugin-ul va fi rulat pe pagina de Internet. Acest lucru ii spune serverului Facebook care dintre paginile
noastre au fost vizitate de dvs. Presupunand ca sunteti conectat (a) la contul dvs. de membru
Facebook in timp ce plug-in-ul Facebook ruleaza, Facebook va aloca informatiile in contul de
utilizator personal Facebook. Celelalte informatii colectate si alocate de Facebook sunt rezultate
din utilizarea functiilor plug-in (cum ar fi clic pe butonul Like sau postarea unui comentariu).
Pentru a impiedica aceasta colectare si alocare de date, trebuie sa va deconectati din contul de
utilizator Facebook inainte de a rula plug-in-ul.
Daca nu doriti ca Facebook sa colecteze si sa aloce direct informatiile de mai sus profilului dvs.
Facebook, va trebui sa va deconectati de la Facebook inainte de a vizita site-ul nostru sau sa
rulati un "blocant Facebook" care opreste ca plug-in-urile Facebook sa ruleze pe pagini.
Pentru a afla mai multe despre colectarea si utilizarea datelor dvs. personale de catre Facebook,
precum si despre drepturile dvs. si despre optiunile pe care le aveti pentru a va proteja
intimitatea, cititi Politica de confidentialitate Facebook la: https://www.facebook.com/policy.php
Utilizarea butonului Google ”+1”
Pe aceste pagini web, se utilizeaza butonul ”+1” din reteaua sociala Google Plus de la Google
Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California, 94043 Statele Unite ale Americii
(denumit in continuare ”Google”). Daca solicitati o pagina web corelata cu prezenta noastra pe
Internet si care este prevazuta cu butonul ”+1”, se stabileste o legatura cu serverele Google din
SUA, iar butonul este afisat pe pagina de Internet printr-o notificare catre browserul dvs. Aici,
adresa dvs. IP, precum si informatiile despre care dintre site-urile noastre de Internet au fost

vizitate de dvs. sunt redirectionate catre serverul Google. Acest lucru este independent de faptul
ca v-ati inregistrat sau sunteti conectat (a) pe Google Plus. Datele sunt transferate chiar si in
cazul utilizatorilor care nu sunt inregistrati sau conectati pe aceste site-uri. Butonul ”+1” nu este
folosit pentru a inregistra vizitele dvs. pe Internet. Atunci cand afiseaza un buton ”+1”, Google nu
inregistreaza in permanenta istoricul browserului dvs. si, de asemenea, nu analizeaza vizita dvs.
pe o alta pagina cu butonul ”+1”. Google salveaza datele vizitei dvs. timp de aproximativ doua
saptamani in scopul intretinerii si depanarii sistemelor. Cu toate acestea, aceste date nu sunt
structurate conform profilurilor individuale, a numelor de utilizatori sau a adreselor URL si nu ne
sunt redirectionate. Mai mult, daca sunteti membru al Google Plus si daca sunteti conectat (a) pe
Google Plus in perioada in care utilizati plug-in-ul, informatiile colectate despre vizitarea site-ului
web de catre dvs. sunt legate de Contul dvs. Google Plus si sunt dezvaluite altor utilizatori. Chiar
si in cazul interactiunilor care sunt posibile cu diverse plug-in-uri Google, informatiile
corespunzatoare despre dvs. sunt colectate si transmise la Google si stocate acolo. Pentru o
prezentare generala a diferitelor tipuri de plug-in-uri Google, conectati-va la:
https://developers.google.com/+/web/
Daca ati facut profilul dvs. accesibil in mod public in setarile Google Plus, ”+1” dvs. poate fi
suprapus in serviciile Google de catre Google ca informatii, impreuna cu numele de profil si cu
fotografia dvs., de ex. in rezultatele cautarii sau in profilul dvs. Google sau in alte locuri de pe
site-uri web si anunturi publicitare pe Internet. Daca nu doriti ca Google sa aloce informatiile
colectate direct in profilul dvs. Google Plus, trebuie mai intai sa va deconectati de la Google Plus
inainte de a vizita site-ul nostru.
Alte informatii despre colectarea si utilizarea datelor de catre Google, despre drepturile si
optiunile dvs. relevante pentru protejarea confidentialitatii, puteti gasi in informatiile despre
protectia datelor cu caracter personal ale Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Aveti optiunea de a impiedica descarcarea plug-in-urilor Google, instaland programe add-on
corespunzatoare in browserul dvs.
Utilizarea plug-in-urilor Instagram
Aceste site-uri folosesc plug-in-ul de la furnizorul de servicii online Instagram, furnizat de
Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA ("Instagram").
Daca accesati paginile de pe site-ul nostru care contin acest plug-in, aceasta va genera o
conexiune la serverul Instagram si va indica plug-in-ul pe site prin intermediul unui mesaj in
browserul dvs. Informatiile precum adresa IP si site-urile pe care le-ati vizitat sunt transmise
serverului Instagram.
Daca sunteti conectat (a) la Instagram, Instagram va atribui aceste informatii contului
dumneavoastra de utilizator personal. Cand utilizati functiile plug-in (de exemplu, dati clic pe
butonul "Instagram"), aceste informatii sunt, de asemenea, alocate contului dvs. Instagram, fapt
pe care il puteti impiedica doar prin deconectare inainte de a utiliza plug-in-ul.
Daca nu doriti ca Instagram sa adauge direct informatiile colectate in contul dvs. Instagram,
trebuie sa va deconectati de la Instagram inainte de a accesa site-ul nostru sau sa utilizati un
add-on sau blocker script-ul "NoScript" (noscript.net) pentru a bloca incarcarea plug-in-ul
Instagram pe site-urile noastre.
Informatii suplimentare privind datele colectate si utilizate de Instagram, drepturile dvs. si
confidentialitatea pot fi gasite in politica de confidentialitate a Instagram:
help.instagram.com/155833707900388
Utilizarea YouTube
Site-ul nostru foloseste functia YouTube LLC pentru includerea videoclipurilor YouTube. (901
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA; "YouTube").
YouTube este o companie afiliata a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, SUA, "Google"). Aceasta functie prezinta videoclipuri YouTube intr-un iFrame de pe
site. Aici este activata si optiunea "modul de confidentialitate avansat". Acest lucru impiedica

YouTube sa stocheze informatii despre vizitatorii site-ului web. Informatiile sunt transmise si
stocate de YouTube doar daca vizionati un videoclip. Informatii suplimentare privind datele
colectate si utilizate de YouTube si Google, drepturile dvs. si confidentialitatea pot fi gasite in
politica de confidentialitate YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).
Utilizarea GoogleMaps
Site-ul nostru utilizeaza caracteristica Google Inc. pentru includerea Google Maps (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, "Google"). Aceasta caracteristica
reprezinta vizual informatii geografice si harti interactive. De asemenea, Google colecteaza,
proceseaza si foloseste date despre vizitatorii site-ului atunci cand acceseaza pagini cu harti
Google integrate.
Informatii suplimentare privind datele colectate si utilizate de Google, drepturile dvs. si
confidentialitatea pot fi gasite in politica de confidentialitate Google la adresa
https://www.google.com/privacypolicy.html. De asemenea, aveti optiunea de a va modifica
setarile in centrul de protectie a datelor, permitandu-va sa administrati si sa protejati datele
procesate de Google.
Datele dvs. pot fi, de asemenea, transmise in SUA. Transmiterea datelor catre SUA este
acoperita printr-o decizie de adecvare a Comisiei Europene. Aveti dreptul de a suspenda, pentru
motive legate de situatia dvs. personala, prelucrarea datelor dumneavoastra personale conform
art. 6 (1) lit. f GDPR contactand-ne. In acest scop, trebuie sa dezactivati aplicatia JavaScript in
browserul dvs. Cu toate acestea, dorim sa subliniem faptul ca acest lucru va poate impiedica sa
utilizati integral toate functiile site-ului, de exemplu afisarea interactiva a hartii in integralitatea sa.
Durata stocarii
Dupa terminarea prelucrarii in scop contractual, datele sunt stocate initial pe durata perioadei de
garantie, apoi in conformitate cu perioadele de pastrare prevazute de lege, in special de dreptul
fiscal si comercial si apoi sterse dupa expirarea perioadei, cu exceptia cazului in care ati fost de
acord la prelucrarea si utilizarea ulterioara.
Drepturile persoanei afectate
Daca sunt indeplinite cerintele legale, aveti urmatoarele drepturi conform art. 15 pana la 20
GDPR (Regulamentul General cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal): Dreptul la
informare, corectarea, stergerea, restrictionarea procesarii, transferabilitatea datelor. Aveti, de
asemenea, dreptul de a va opune procesarii in temeiul art. 6 (1) GDPR (Regulamentul General
cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal), precum si prelucrarii in scopul
comercializarii directe, conform art. 21 (1) GDPR (Regulamentul General cu privire la Protectia
Datelor cu Caracter Personal).
Contactati-ne in orice moment.
Dreptul de a depune reclamatii catre autoritatea de reglementare.
Aveti dreptul de depune reclamatii catre autoritatea de reglementare conform art. 77 GDPR
(Regulamentul General cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal) daca considerati ca
datele dvs. nu sunt prelucrate in mod legal.

