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Informații privind protecția datelor
în conformitate cu obligațiile noastre de informare în temeiul Art. 13 și 14 din Regulamentul general
al UE privind protecția datelor (RGPD)
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3 PREZENTARE GENERALĂ
Prelucrarea datelor de către EVOLOAD DIGITAL S.R.L. (denumită în continuare „Furnizor") poate fi,
în esență, împărțită în două categorii:
•

•

În scopul prelucrării contractelor prin utilizarea platformei online „EVOLOAD" (denumită în
continuare „Platforma online") vor fi prelucrate toate datele necesare pentru executarea
unui contract cu furnizorul. În cazul în care furnizori externi de servicii sunt, de asemenea,
implicați în executarea contractului, de exemplu companii de logistică, agențiile de informații
sau prestatorii de servicii de plată, datele dumneavoastră le vor fi transmise acestora în
măsura necesară și prelucrate de către aceștia în scopuri specifice.
Când accesați site-ul web al furnizorului, se schimbă diverse informații între terminalul dvs. şi
serverul nostru. Acestea pot fi, de asemenea, date cu caracter personal. Informațiile
colectate în acest mod sunt utilizate, printre altele, pentru a optimiza site-ul nostru web sau
pentru a afișa reclame în browser-ul terminalul dvs.

4 ACCESAREA SITE-ULUI NOSTRU
Atunci când accesaţi site-ul nostru, prin browser-ul utilizat pe terminalul dvs. sunt transmise automat
şi fără intervenţia dvs.
•
•
•
•
•

adresa IP a dispozitivului de internet solicitant,
data și ora accesului;
numele și URL-ul fișierului accesat;
site-ul web/aplicația de la care s-a efectuat accesul (URL-ul de referință);
browser-ul pe care îl utilizați și eventual sistemul de operare al computerului dvs. cu acces la
internet, precum și numele furnizorului dvs. de acces

către serverul site-ului nostru web și stocate temporar într-un așa-numit fișier jurnal pentru
următoarele scopuri:
•
•
•

Asigurarea unei conexiuni fără probleme,
Asigurarea unei utilizări confortabile a site-ului nostru web/aplicației noastre,
Evaluarea securității și stabilității sistemului.

Temeiul juridic pentru procesarea adresei IP este Art. 6 Secţ. 1 Par. 1 lit. f) RGPD. Interesul nostru
legitim constă în scopurile prelucrării datelor, enumerate mai sus. În cazul în care masca de intrare
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servește la pregătirea unui contract, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art. 6 Secţ. 1 Par.
1 lit. b RGPD.
Funcționarea și furnizarea site-ului web, a platformei online și a bazei de date din spatele acestora
sunt efectuate de către operatorul nostru de găzduire și centru de date Hetzner Online GmbH,
Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen. Datele necesare pentru furnizarea serviciilor noastre sunt
transmise acestui operator de găzduire, care păstrează baza de date pe serverele lor. Operatorul
nostru de găzduire și centru de date este obligat prin contract să prelucreze datele necesare pentru
funcționarea site-ului web, a platformei online și a bazei de date din spatele acestora doar pentru un
scop specific. Serverele sunt situate în Republica Federală Germania.

5 PREZENȚA ONLINE ȘI OPTIMIZAREA SITE-ULUI WEB
5.1 COOKIES - INFORMAȚII GENERALE
Folosim pe site-ul nostru web în baza Art. 6 Secţ. 1 Par. 1 lit. f RGPD așa-numitele cookie-uri. Interesul
nostru pentru optimizarea site-ului nostru web trebuie considerat ca fiind justificat în sensul
regulamentului menționat anterior. Cookie-urile sunt fișiere mici care sunt stocate pe dispozitivul
dvs. (computer, laptop, tabletă, smartphone etc.) atunci când vizitați site-ul nostru web. Cookie-urile
nu cauzează nicio deteriorare a dispozitivului dvs. și nu conțin viruși, troieni sau alte programe
malware. În cookie-uri sunt stocate informațiile care rezultă în legătură cu dispozitivul specific
utilizat. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că suntem imediat conștienți de identitatea dvs.
Utilizarea cookie-urilor servește pe de o parte pentru a face utilizarea ofertei noastre mai plăcută
pentru dvs. Folosim așa-numitele cookie-uri de sesiune pentru a recunoaște că ați vizitat deja pagini
individuale de pe site-ul nostru web sau că v-ați autentificat deja în zona dvs. protejată de clienți de
pe platforma online. Acestea sunt șterse automat la părăsirea site-ului nostru web. În plus, folosim și
cookie-uri temporare în scopul de a fi ușor de utilizat, care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final
pentru o perioadă de timp specificată. Dacă vizitați site-ul nostru din nou pentru a utiliza serviciile
noastre, se recunoaște automat că ați fost deja la noi, ce intrări/setări ați făcut și ce tip ați plasat
eventual deja în coșul de cumpărături, astfel încât să nu mai trebuie să faceți acest lucru din nou.
Dacă aveți o zonă protejată pentru clienți și sunteți conectat la platforma online, informațiile stocate
în cookie-uri vor fi adăugate în zona dvs. de clienți.
Pe de altă parte, folosim cookie-uri pentru a înregistra statistic utilizarea site-ului nostru web, în
scopul optimizării ofertei noastre și pentru afișarea informațiilor special personalizate pentru dvs.
Aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem automat când vizitați site-ul nostru din nou că ne-ați
vizitat deja. Aceste cookie-uri sunt șterse automat după o perioadă de timp definită. Majoritatea
browserelor acceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, vă puteți configura browserul astfel
încât să nu fie stocate cookie-uri pe computerul dvs. sau astfel încât să apară întotdeauna un mesaj
înainte de crearea unui cookie nou. Cu toate acestea, dacă dezactivați complet cookie-urile, este
posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru web.

5.2 GOOGLE ANALYTICS
În scopul proiectării bazate pe nevoi și a optimizării continue a site-ului nostru web, utilizăm în baza
Art. 6 Secţ. 1 Par. 1 lit. f RGPD Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Ireland Limited,
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda („Google”). Interesul nostru legitim rezultă
din scopurile prezentate. În acest context, sunt create profiluri de utilizare pseudonimizate și sunt
utilizate cookie-uri. Cookie-ul generează următoarele informații despre utilizarea dvs. a acestui site
web:
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•
•
•
•
•

Tipul/versiunea browserului,
sistemul de operare folosit,
Referrer-URL (pagina vizitată anterior),
Numele gazdei computerului care accesează (adresa IP),
Ora de accesare a serverului

Informațiile sunt utilizate pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web, pentru a compila rapoarte
despre activitatea site-ului web și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului web și de
utilizarea internetului în scopul cercetării pieței și al proiectării bazate pe necesități a acestor pagini
de internet. Adresele IP sunt anonimizate, astfel încât să nu fie posibilă atribuirea (așa-numita
mascare IP).
Puteți împiedica instalarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului browser-ului
dumneavoastră; cu toate acestea, subliniem faptul că nu veți putea beneficia de toate caracteristicile
acestui site. De asemenea, puteți împiedica înregistrarea datelor generate de cookie și referitoare la
utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa IP) precum şi prelucrarea acestor date de către
Google, descărcând şi instalând acest Browser Add-on. Ca alternativă la Browser-Add-on, în special
pentru browserele de pe dispozitive mobile, puteți împiedica Google Analytics să înregistreze date
făcând clic pe acest link Link. Este setat un cookie Opt-Out care împiedică colectarea în viitor a
datelor dvs. atunci când vizitați acest site web. Cookie-ul Opt-Out este valabil numai în acest browser
și numai pentru site-ul nostru web și este stocat pe dispozitivul dvs. Dacă ștergeți cookie-urile din
acest browser, va trebui să setați din nou cookie-ul Opt-Out. Informații suplimentare despre
protecția datelor în legătură cu Google Analytics pot fi găsite pe site-ul web al Google Analytics.
Informațiile generate în cookie sunt transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Din
câte știm, adresa dvs. IP nu va fi niciodată combinată cu alte date de la Google. De asemenea, Google
poate transfera aceste informații către terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în
măsura în care terţii prelucrează aceste date pe baza unei solicitări.
Odată ce adresa IP a fost anonimizată, nu mai este posibil să vă identificăm personal. Nu mai există
nicio referință personală în rapoartele create pe baza Google Analytics.

6 COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL DE LA CLIENȚI, FURNIZORI ȘI ALȚI PARTENERI DE
AFACERI
Colectăm datele dvs. personale atunci când ne contactați, de ex. ca potențial client sau client, adică
mai ales dacă sunteți interesat de produsele și serviciile noastre, doriți să vă poziționați produsele și
serviciile la furnizor, să vă înregistrați pentru serviciile noastre online sau să ne contactați prin e-mail
sau telefon sau dacă folosiți produsele și serviciile noastre în contextul relațiilor de afaceri existente.
De asemenea, procesăm date cu caracter personal din surse accesibile publicului, dacă acest lucru
este necesar pentru serviciul nostru. Obținem aceste date permisiv de exemplu din registrele
debitorilor sau registrele comerţului și ale asociaţiilor. Datele cu caracter personal ne sunt transmise
și de alte terțe părți (de exemplu agențiile de informare).
Dacă sunteți client, furnizor sau potenţial client, putem procesa următoarele date despre dvs.: date
de contact, grupuri/interese ale clienților, date despre vânzări, date despre ofertă, estimări ale
costurilor, date despre plăți, date de înregistrare, date despre furnizarea de servicii, date despre
facturi, protocoale.
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Dacă sunteți angajat al unui client sau furnizor, este posibil să vă fi salvat datele de contact, în
special în rolul dvs. de persoană de contact pentru un anumit proces. Dacă lucrați cu
aplicațiile/programele furnizorului, datele de înregistrare ale acestor aplicații și datele tehnice ale
sistemelor cu care lucrați pot fi, de asemenea, stocate.

7 BAZELE JURIDICE ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII
7.1

PE BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI DVS. (ART. 6 SECŢ. 1 PAR.1 LIT. A RGPD)

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite scopuri
(de exemplu evaluarea datelor în scopuri de marketing), legalitatea acestei prelucrări este dată pe
baza consimțământului dumneavoastră. Consimțământul dat poate fi revocat în orice moment.
Vă rugăm să rețineți că o revocare este eficientă numai pentru viitor. Procesarea care a avut loc
înainte de revocare nu este afectată.

7.2

PENTRU ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE

(ART. 6 SECŢ. 1 PAR. 1

LIT. B RGPD)
Prelucrarea datelor cu caracter personal (Art. 4 Nr. 2 RGPD) are loc pentru furnizarea serviciilor
noastre, în special pentru executarea contractelor noastre sau măsuri precontractuale cu dvs. și
executarea serviciilor, precum și în contextul administrării și asistenței clienților.

7.3

(ART. 6 SECŢ. 1 PAR.1
INTERES PUBLIC (ART. 6 SECŢ. 1 PAR.1 LIT. E RGPD)
DATORITĂ CERINȚELOR LEGALE

LIT. C

RGPD)

SAU ÎN

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate de furnizor pe baza altor obligații legale, de ex.
ordin judecătoresc.

7.4

ÎN CADRUL ECHILIBRULUI DE INTERESE (ART. 6 SECŢ. 1 PAR. 1 LIT. F RGPD)

Dacă este necesar, furnizorul prelucrează datele dvs. dincolo de îndeplinirea efectivă a contractului
pentru a proteja interesele noastre legitime sau ale terților. De exemplu, pentru:
•
•

•
•
•
•

o mai bună îngrijire a clienților,
garantarea securității IT și a operațiunilor IT, de exemplu protocoale de transmisie, la
furnizori: consultarea agențiilor de informare (pentru a determina riscurile de bonitate sau
de neplată),
verificarea și optimizarea procedurilor pentru analiza nevoilor și contactul direct cu clienții
publicitate sau cercetare de piață și opinie, cu excepția cazului în care v-ați opus utilizării
datelor dvs. în aceste scopuri,
afirmarea revendicărilor legale și apărarea în litigiile juridice,
măsuri pentru managementul afacerii și dezvoltarea în continuare a serviciilor și produselor.
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8 UTILIZAREA PLATFORMEI ONLINE „EVOLOAD”
Când vă înregistrați pentru a utiliza serviciile pentru platforma online „EVOLOAD”, în calitate de client
ați acceptat termenii și condițiile noastre pentru utilizarea platformei online „EVOLOAD” (denumită
în continuare „Platforma online”). În acest scop, furnizorul colectează următoarele date de la dvs.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Titlu
Prenume
Numele de familie
Strada/numărul:
Cod poștal/Oraș/Țară
Număr de telefon
Număr de telefon mobil
Adresă de e-mail

După finalizarea cu succes a înregistrării, în calitate de client aveți opțiunea de a vă activa accesul
clientului la platforma online. În acest scop, un link de activare pentru accesul la platforma online va
fi trimis la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o. Cu acest link de activare, în calitate de utilizator,
confirmați adresa de e-mail specificată în sensul unei Double-Opt-Ins.
Puteți accesa portalul online și datele dvs. prin intermediul unui nume de utilizator (adresa dvs. de email) și a unei parole.
Căile de contact (adresa, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail) sunt, de asemenea, utilizate
pentru a vă putea contacta rapid dacă dvs. sau furnizorul aveți întrebări cu privire la datele dvs. sau la
utilizarea datelor dvs.
Prin urmare, prelucrarea servește la îndeplinirea contractului încheiat cu dvs. (Art. 6 Secţ. 1 Par. 1
lit.b RGPD).
Aveți opțiunea de a încheia procesul de înregistrare în orice moment. De asemenea, puteți modifica
datele stocate în orice moment. De asemenea, puteți revoca orice consimțământ dat eventual în
timpul înregistrării în orice moment pentru viitor. Cu toate acestea, dacă datele sunt necesare pentru
a îndeplini un contract sau pentru a realiza măsuri precontractuale, ștergerea prematură poate avea
loc numai dacă obligațiile contractuale sau legale permit acest lucru.

9 PRELUCRAREA (ACCESAREA) DATELOR DVS. DE CĂTRE
CLIENȚII ÎNREGISTRAȚI
Pe baza datelor introduse o dată cu respectiv după înregistrare, clienții asociați contractual cu noi
care sunt înregistrați pe platforma online pot fi accesați în conformitate cu procedura descrisă în
condițiile noastre de utilizare a platformei online „EVOLOAD”.
Prin urmare, prelucrarea servește la îndeplinirea contractului încheiat cu dvs. (Art. 6 Secţ. 1 Par. 1
lit.b RGPD).

10DESTINATARUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În cadrul furnizorului, acele departamente vor avea acces la datele dvs. care au nevoie de acestea
pentru a procesa scopurile menționate mai sus. Procesorii de comenzi angajați de furnizor (Art. 28
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RGPD) și alți furnizori de servicii pot primi, de asemenea, date în aceste scopuri. Acestea sunt
companii din categoriile de servicii IT, logistică, telecomunicații, marketing, sondaje de satisfacție a
clienților și cercetări ale adreselor.
În plus, o caracteristică esențială pentru furnizarea serviciilor noastre este de a oferi clienților
înregistrați posibilitatea de a vizualiza și accesa online datele serviciului dorit, informații despre
bunuri și mărfuri precum şi destinatarul livrării pentru inițierea contractelor de logistică.
Orice alt transfer de date către destinatari din afara furnizorului va avea loc numai dacă dispozițiile
permit sau necesită acest lucru, dacă ați consimțit sau suntem autorizați în alt mod să transferăm
date. În aceste condiții, destinatarii datelor cu caracter personal pot fi de ex.:
•
•

Organisme și instituții publice, dacă există o obligație legală sau oficială.
În cazuri individuale rare de întreținere sau pentru analiza defecțiunilor, pot fi folosiți
parteneri de asistență pentru hardware sau software. Cu aceştia sunt încheiate prevederile
contractuale stipulate legal privind limitarea scopului și confidențialitatea.

Alți destinatari de date pot fi acele organisme pentru care ne-ați dat consimțământul pentru
transferul de date.

11DETALII DE PLATĂ
Datele de plată sunt colectate ca parte a procesului de înregistrare. În calitate de client, aveți
opțiunea de a alege între diferite metode de plată.

11.1 VIRAMENT
Dacă vă decideți pentru modalitatea de plată prin virament a sumei de plată, următoarele date de
plată vor fi colectate de către furnizorul de servicii de plată:
•
•

Numele titularului de cont:
IBAN

Dacă un furnizor de servicii este comandat pentru o debitare directă, acesta are cunoștință doar
despre numărul comenzii și valoarea facturii în plus față de datele de plată specificate, fără a putea
atribui aceste informații altor informații (cum ar fi adresa dvs. sau adresa de e-mail).
Baza legală pentru prelucrarea datelor este Art. 6 Secţ. 1 Par.1 lit. b RGPD, deoarece prelucrarea
datelor este necesară pentru plata prin virament și, astfel, pentru executarea contractului.

11.2 PAYPAL
Există, de asemenea, opțiunea de a procesa operaţiunea de plată utilizând serviciul de plată online
PayPal. PayPal permite efectuarea plăților online către terți. Compania europeană de operare a
PayPal este PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg. Dacă alegeți
PayPal ca metodă de plată, datele dvs. necesare procesului de plată vor fi transmise automat către
PayPal. În acest caz este vorba de următoarele date în mod regulat:
•
•

Nume
Adresa
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•
•
•
•

Firma
Adresă de e-mail
Număr de telefon și telefon mobil
Adresa IP

Datele transmise către PayPal pot fi transmise în anumite circumstanţe agențiilor de credit de către
PayPal. Scopul acestei transmiteri este de a vă verifica identitatea și bonitatea. PayPal poate, de
asemenea, să transmită datele dvs. către terți, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea
obligațiilor contractuale sau dacă datele vor fi prelucrate în numele cuiva. Puteți găsi reglementările
privind protecția datelor de la PayPal la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/.
Baza legală pentru prelucrarea datelor este Art. 6 Secţ. 1 Par.1 lit. b RGPD, deoarece prelucrarea
datelor este necesară pentru plata cu PayPal și, astfel, pentru executarea contractului.

12TRANSFER DE DATE CĂTRE ȚĂRI TERȚE
Dacă transferăm date cu caracter personal către destinatari din afara Spațiului Economic European
(SEE), transferul va avea loc numai dacă Comisia UE a confirmat un nivel adecvat de protecție a
datelor pentru țara terță și un nivel adecvat de protecție a datelor a fost convenit cu destinatarul
datelor (de exemplu prin intermediul clauzelor contractuale standard ale UE) sau ne-aţi dat
consimțământul dvs. cu privire la aceasta.

13DURATA STOCĂRII DATELOR
Dacă datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus, acestea
sunt șterse în mod regulat, cu excepția cazului în care păstrarea lor – limitată – este încă necesară
pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale. Motivele pentru aceasta pot fi, de exemplu:
•

•
•

Obținerea probelor pentru litigiile legale în cadrul prescripției legale:
Termenul de prescripție conform dreptului civil poate fi de până la 30 de ani, termenul de
prescripție regulat fiind de trei ani.
Datele înregistrate sunt stocate timp de până la 2 ani și solicitările dvs. către serviciul nostru
pentru clienți timp de până la 3 ani.
După expirarea acestor termene, datele vor fi șterse după o perioadă de post-procesare.

14FORMULAR DE CONTACT
Oferim un formular de contact pe site-ul nostru web pe care îl puteți utiliza pentru a ne trimite
întrebările și reclamațiile.
Următoarele date sunt colectate și salvate:
•
•
•
•
•
•

Adresă de e-mail
Nume, prenume
Titlu
eventual opțional: opțiuni de contact (adresă poștală, număr de telefon)
Data și ora la care a fost trimis mesajul
Mesajul dvs.
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Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. în contextul formularului de contact sunt interesele
noastre legitime (facilitând contactarea) (Art. 6 Secţ. 1 Par. 1 lit. f RGPD) şi, în cazul în care sunteţi sau
doriţi să deveniţi client, obţinerea sau îndeplinirea contractului (Art. 6 Secţ.1 Par. 1 lit. b RGPD).
Ștergem datele dvs. de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul inițial pentru care au fost
colectate respectiv după expirarea perioadelor legale de păstrare.

15ÎNREGISTRARE PENTRU BULETINUL INFORMATIV
Când vă înregistrați pentru buletinul nostru informativ, ne dați consimțământului dvs. nouă și
companiilor noastre afiliate să vă trimitem informații despre produsele și serviciile noastre, precum și
informații despre evenimente și campanii.
Când vă înregistrați, colectăm următoarele date:
•
•
•
•

Adresă de e-mail
Nume, prenume
Titlu
Data și ora înregistrării

Folosim adresa dvs. de e-mail numai pentru a vă trimite buletinul informativ. Folosim datele
suplimentare colectate pentru a personaliza buletinul informativ și pentru a vă verifica înregistrarea.
Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. în contextul înregistrării pentru buletinul informativ este
consimțământul dvs. (Art. 6 Secţ. 1 Par. 1 lit. a RGPD)
Vă stocăm datele până când vă retrageți consimțământul. Puteți revoca consimțământul în orice
moment făcând clic pe linkul „Dezabonare” din fiecare buletin informativ.

16DREPTURILE PERSOANEI ÎN CAUZĂ
16.1 PREZENTARE GENERALĂ
În plus față de dreptul de a revoca consimțământul pe care ni l-ați dat, aveți următoarele drepturi
suplimentare dacă sunt îndeplinite cerințele legale respective:
•
•
•
•
•
•

Dreptul la informații despre datele dvs. cu caracter personal stocate de noi în conformitate
cu Art. 15 RGPD și § 34 BDSG (Legea federală privind protecția datelor),
Dreptul la corectarea datelor incorecte sau la completarea datelor incomplete în
conformitate cu Art. 16 RGPD,
Dreptul la ștergerea datelor dvs. stocate de noi în conformitate cu Art. 17 RGPD și § 35 BDSG
(Legea federală privind protecția datelor),
Dreptul la limitarea prelucrării datelor dvs. în conformitate cu Art. 18 RGPD,
Dreptul la portabilitatea datelor conform Art. 20 RGPD,
Dreptul de opoziție conform Art. 21 RGPD.
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16.2 DREPTUL LA INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU ART. 15 RGPD
În conformitate cu Art. 15 Secţ. 1 RGPD, aveți dreptul de a solicita gratuit informații despre datele cu
caracter personal pe care le-am stocat despre dvs. Aceasta include în special:
•
•
•
•
•

•
•
•

scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
destinatarii respectiv categoriile de destinatari cărora li s-au dezvăluit sau sunt încă
dezvăluite 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 de stocare;
existența unui drept de a corecta sau șterge datele dvs. cu caracter personal, unui drept la
restricționarea prelucrării de către persoana responsabilă sau unui drept de a obiecta la
această prelucrare;
existența unui drept de reclamaţie la o autoritate de supraveghere;
toate informațiile disponibile despre originea datelor dacă datele cu caracter personal nu
sunt colectate de la persoana vizată;
existența luării de decizii automatizate, inclusiv profilarea în conformitate cu Art. 22 Secţ. 1 și
4 RGPD și – cel puțin în aceste cazuri – informații semnificative despre logica implicată
precum și domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru
persoana vizată.

Dacă datele cu caracter personal sunt transmise către o țară terță sau către o organizație
internațională, aveți dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare în conformitate
cu Art. 46 RGPD în legătură cu transmiterea.

16.3 DREPTUL LA CORECTARE CONFORM ART. 16 RGPD
Aveți dreptul să cereți să corectăm fără întârziere orice date cu caracter personal incorecte. Ținând
cont de scopurile prelucrării, dvs. aveţi dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal
incomplete – şi printr-o declarație suplimentară.

16.4 DREPTUL LA ȘTERGERE CONFORM ART. 17 RGPD
Aveți dreptul să ne cereți să ștergem imediat datele cu caracter personal care vă privesc, dacă se
aplică unul dintre următoarele motive:
•
•
•
•
•
•

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate sau prelucrate într-un mod oarecare.
revocați consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu Art. 6 Secţ. 1 lit. a)
sau Art. 9 Secţ. 2 lit. a RGPD și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;
vă opuneți prelucrării în conformitate cu Art. 21 Secţ. 1 sau Secţ. 2 RGPD și, în cazul Art. 21
Secţ. 1 RGPD, nu există motive legitime imperative pentru prelucrare;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile oferite ale societății
informaționale în conformitate cu Art. 8 Secţ. 1 RGPD.

Dacă am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați să le ștergem, vom lua măsurile
adecvate, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, pentru a informa
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terții care prelucrează datele dvs. că ați solicitat de la aceştia ştergerea tuturor linkurilor către aceste
date cu caracter personal sau copiile sau reproducerile acestor date cu caracter personal.

16.5 DREPTUL LA LIMITAREA PRELUCRĂRII ÎN CONFORMITATE CU ART. 18 RGPD
Aveți dreptul să solicitați limitarea procesării dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
•
•
•

•

contestați corectitudinea datelor cu caracter personal;
prelucrarea este ilegală și în loc de ștergere solicitați limitarea utilizării datelor cu caracter
personal;
persoana responsabilă nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul
prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de ele pentru a afirma, exercita sau apăra
revendicări legale sau
dvs. vă opuneţi prelucrării în conformitate cu Art. 21 Secţ. 1 RGPD, atâta timp cât nu
este sigur dacă motivele legitime ale persoanei responsabile le depășesc pe cele ale
persoanei în cauză.

16.6 DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR CONFORM ART. 20 RGPD
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat, într-un
format structurat, accesibil și care poate fi citit de mașină și aveți dreptul de a transfera aceste date
unei alte persoane responsabile fără obstacole din partea noastră, cu condiția ca
•
•

prelucrarea să se bazeze pe consimțământ în conformitate cu Art. 6 Secţ. 1 Par. 1 lit. a sau
Art. 9 Secţ. 2 lit. a sau pe un contract conform Art. 6 Secţ. 1 Par. 1 lit. b RGPD și
prelucrarea să se efectueze utilizând proceduri automate.

Atunci când vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor, aveți dreptul ca datele cu caracter personal
să fie transmise direct de la noi către o altă persoană responsabilă, în măsura în care acest lucru este
posibil din punct de vedere tehnic.

16.7 DREPTUL DE OPOZIȚIE ÎN CONFORMITATE CU ART. 21 RGPD
În condițiile Art. 21 Secţ. 1 RGPD, vă puteți opune prelucrării datelor din motive care decurg din
situația dvs. particulară.
Dreptul general de opoziție de mai sus se aplică tuturor scopurilor de prelucrare descrise în aceste
prevederi privind protecția datelor, care se prelucrează pe baza Art. 6 Secţ. 1 Par. 1 lit. f RGPD. Spre
deosebire de dreptul special de a obiecta la prelucrarea datelor în scopuri publicitare, conform RGPD
suntem obligați să punem în aplicare o astfel de obiecție generală numai dacă ne oferiți motive de
importanță majoră, de exemplu un posibil pericol pentru viață sau sănătate.

16.8 DREPT DE RECLAMARE
În caz de reclamații, puteți contacta o autoritate de supraveghere. Oficiul de stat bavarez pentru
supravegherea protecției datelor este autoritatea de supraveghere responsabilă pentru furnizor.
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17PROFILAREA ȘI LUAREA AUTOMATĂ A DECIZIILOR
Procesăm datele dvs. parțial automat, cu scopul de a evalua anumite aspecte personale (profilare).
Cu toate acestea, nu luăm decizii automatizate pe baza acestora care să aibă efect juridic asupra dvs.
sau să vă afecteze în mod semnificativ într-o manieră similară, fără participarea unei persoane.
În cazul în care vom folosi decizii automatizate numai în cazuri individuale în viitor, vă vom informa
separat despre acest lucru, cu condiția ca acest lucru să fie impus de lege.

18PROTECȚIA DATELOR DVS. PERSONALE
Furnizorul folosește standarde de securitate recunoscute în mod general din punct de vedere
tehnologic, pentru a securiza datele vizitatorilor introduși și datele stocate ale clienților de pe
platforma online, pentru a proteja datele vizitatorilor și clienților de pe site de abuz, pierdere și
falsificare. În plus, numai anumiți angajați ai furnizorului sunt autorizați să acceseze datele despre
vizitatori și clienți care pot fi identificate personal. Ca parte a scopului transferului, acești angajați se
asigură că se păstrează confidențialitatea acestor date sensibile. Acest principiu se aplică și
angajaților și organismelor însărcinaţi de aceștia, cărora datele introduse de client pe platforma
online sunt transmise respectiv puse la dispoziție pentru accesare ca parte a scopului transferului.
Toate informațiile pe care ni le încredințați în formularele de contact și/sau atunci când vă înregistrați
și după ce vă autentificați în zona dvs. de client și pe care doriți să le transmiteți prin Internet sunt
codificate cu un algoritm special de criptare. Această procedură previne citirea neautorizată.
Furnizorul folosește pentru aceasta protocolul SSL (Secure Socket Layer) cu criptare pe 256 de biți.
Puteți recunoaște acest lucru prin faptul că simbolul de blocare de pe bara de stare a browserului
dvs. este închis și linia de adresă începe cu https://.
Pentru ca browserul dvs. să poată transmite date în formă criptată, acesta trebuie să suporte SSL
Versiunea 3 sau TLS. Informații suplimentare pot fi găsite în documentația pentru software-ul
browserului dvs.
Trebuie remarcat faptul că linkurile („referințe” electronice) de pe site-ul nostru web duc la alte siteuri web și informații de la terți. Cu excepția cazului în care este asigurat în mod expres mai sus,
furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul de pe site-uri web terțe, nici măcar în
ceea ce privește respectarea anumitor standarde de securitate sau conformitatea cu Regulamentul
general privind protecția datelor.
Fără a aduce atingere declarațiilor de mai sus privind datele vizitatorilor și clienților de pe site-urile
noastre web și platforma noastră online, folosim diferite măsuri fizice, electronice și operaționale
pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt în general sigure, exacte și actualizate.
Aceste măsuri includ printre altele:
•
•
•
•

educarea și instruirea angajaților relevanți pentru a se asigura că aceștia sunt conștienți de
obligațiile de protecție a datelor atunci când manipulează date cu caracter personal,
controale administrative și tehnice pentru a restricționa accesul la datele cu caracter
personal persoanelor care trebuie să fie conștiente de acestea (principiul „Need to Know”),
măsuri tehnologice de securitate, inclusiv firewall-uri, criptare și software antivirus,
măsuri de securitate fizică, cum ar fi ecusoane de securitate pentru angajați pentru a accesa
sediul nostru.
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Deși folosim măsuri de securitate rezonabile, de îndată ce am primit datele dvs. cu caracter personal,
transmiterea informațiilor pe Internet (inclusiv prin e-mail) nu este niciodată complet sigură. Ne
străduim și facem tot ce putem pentru a proteja datele cu caracter personal, dar nu putem garanta
securitatea datelor transmise către sau de către noi.

19OBLIGAȚIA DE A FURNIZA DATELE
Ca parte a relației de afaceri, avem nevoie de următoarele date cu caracter personal de la dvs.:
•
•
•

Date necesare pentru stabilirea și implementarea unei relații de afaceri.
Date necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale asociate.
Date pe care suntem obligați legal să le colectăm.

Fără aceste date cu caracter personal nu putem încheia sau executa un contract cu dvs.

20PAGINI CONECTATE
Se asigură că furnizorul nu are nicio influență asupra designului și conținutului paginilor conectate.
Prin urmare, ne distanțăm în mod expres de tot conținutul de pe toate paginile conectate de pe
întregul site web al furnizorului, inclusiv de toate subpagini. Cu excepția cazului în care este asigurat
în mod expres mai sus, furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul de pe site-uri
web terțe, nici măcar în ceea ce privește respectarea anumitor standarde de securitate sau
conformitatea cu Regulamentul general privind protecția datelor. Această declarație se aplică tuturor
linkurilor de pe aceste pagini și întregului conținut al paginilor către care conduc link-uri sau bannere
de pe paginile noastre de internet.

21MODIFICĂRI
Putem adapta informațiile de protecție a datelor din când în când. Toate modificările aduse notificării
privind protecția datelor vor fi publicate pe această subpagină a site-ului nostru web.
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