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Declarație privind protecția datelor 

Responsabil pentru prelucrarea datelor personale este: 

HASIT Romania 

Str. Horticulturii nr. 24 

RO-401114 Turda 

Tel.: +40 (0)264/317 806 

Fax: +40 (0)264/312 266 

office.info@hasit.ro 
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Introducere 

Ne bucurăm de interesul dumneavoastră pentru compania noastră. Tratăm cu deosebită 

seriozitate protecția sferei dumneavoastră private și datele dumneavoastră private. 

Colectăm, prelucrăm și folosim datele dumneavoastră personale în conformitate cu 

Regulamentul general european privind protecția datelor personale, cu prevederile naționale 

în vigoare privind protecția datelor ale companiei noastre precum și în conformitate cu 

conținutul acestei declarații de protecție a datelor. 

Prin această declarație de protecție a datelor dorim să vă informăm în detaliu despre modul 

în care noi procesăm datele dvs. personale și despre drepturile pe care le aveți ca persoană 

vizată. 

Date cu caracter personal 

Datele cu caracter personal sunt detalii individuale referitoare la relațiile dvs. personale sau 

profesionale. Printre acestea se numără toate informațiile legate de identitatea 

dumneavoastră (de ex. nume, adresă de email sau adresa poștală). Informațiile care nu sunt 

legate de identitatea dumneavoastră (de ex. numărul de utilizatori ai ofertei online) nu 

reprezintă informații cu caracter personal. 

În principiu, dvs. puteți folosi oferta noastră online fără a vă dezvălui identitatea și fără 

menționarea datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru unele dintre serviciile 

oferite se vor colecta datele dumneavoastră cu caracter personal. Datele vor fi colectate, 

stocate și folosite de noi doar în scopul folosirii acestei oferte online, în special pentru a 

pune la dispoziție informațiile dorite. 

Stocarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal 

Datele dvs. vor fi stocate de noi pe un server protejat. Acestea sunt protejate prin măsuri 

tehnice și organizatorice împotriva pierderii, distrugerii, accesului neautorizat, modificării sau 

distribuirii datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate. Accesul la datele 

dumneavoastră este permis doar pentru puține persoane autorizate. Acestea sunt 

responsabile de asistența tehnică, de vânzări sau de întreținerea redacțională a serverului. 

Totuși, în ciuda controalelor regulate, nu este posibilă o protecție completă împotriva tuturor 

pericolelor. 

Nu are loc transmiterea datelor dvs. către părți terțe. 

În principiu, transmiterea prin internet a paginilor noastre web și a datelor dvs.pe paginile 

noastre web se face în mod necriptat. De aceea nu este exclus ca părțile terțe să poată 

vedea datele transmise și/sau să aibă acces la acestea. Vă recomandăm să luați în 

considerare acest aspect atunci când decideți dacă și ce date ne transmiteți prin internet. 

Temeiul juridic și durata stocării 
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Temeiul juridic pentru prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal este pe de o 

parte respectarea contractului, obligațiile legale, interesele legitime prioritare și pe de altă 

parte acordul dumneavoastră. Nefurnizarea datelor poate avea diverse urmări. 

Prelucrăm datele cu caracter personal -în măsura în care acest lucru este necesar pentru 

scopul respectiv - pentru întreaga relație comercială și mai mult conform obligațiilor de 

stocare și documentare precum și până la expirarea termenelor de garanție sau a altor 

termene legale relevante. 

Informații referitoare la PC-ul dumneavoastră 

La fiecare accesare la oferta noastră online noi colectăm indiferent de înregistrarea 

dumneavoastră următoarele informații despre PC-ul dvs.: adresa de IP, solicitarea 

browserului precum și ora acestei solicitări. În plus, se redă statusul și cantitatea de date 

transmisă în cadrul acestei solicitări. Noi colectăm informații despre produs și versiuni 

referitoare la browser-ul folosit și la sistemul de operare. Noi colectăm mai departe de la ce 

pagină web s-a realizat accesul la oferta noastră online. Adresa IP este salvată doar pe 

perioada utilizării ofertei online și este ștearsă apoi sau anonimizată prin scurtare. Datele 

rămase se salvează pe o perioadă limitată. 

Noi folosim aceste date pentru operarea ofertei online, în special pentru a contacta erorile și 

pentru a le remedia pentru a constata gradul de utilizare al ofertei online precum și pentru a 

prelua adaptările sau îmbunătățirile. 

Utilizarea de cookies 

Pentru oferta noastră online se folosesc cookies. Cookies sunt mici fișiere de text care se 

salvează pe PC-ul dumneavoastră și salvează anumite configurări și date pentru schimb cu 

oferta noastră online prin intermediul browser-ului dumneavoastră. Un cookie conține de 

regulă numele domeniului, de la care s-a transmis fișierul cookie precum și informații 

referitoare la vârsta cookie-ului și un simbol de identificare alfanumeric. 

Cookies ne permit să vă recunoaștem PC-ul și să vă punem la dispoziție pe loc eventualele 

preconfigurări. Cookies ne ajută să ne îmbunătățim oferta online, precum și să vă putem 

oferi un serviciu mai bun adaptat nevoilor dumneavoastră. 

Cookies utilizate de noi sunt așa numitele cookies de sesiune, care după finalul sesiunii 

browser-ului se șterg în mod automat. 

Majoritatea browsere-lor sunt configurate în așa fel încât să accepte automat cookies. Puteți 

dezactiva oricând salvarea acestor cookies sau vă puteți configura browser-ul astfel încât 

acesta să anunțe imediat ce sunt transmise cookies. Vă rugăm să luați în considerare că 

puteți beneficia de oferta noastră online în mod limitat sau deloc dacă dvs. refuzați salvarea 

cookies. 
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Google Analytics  

Folosim Google Analytics pentru evaluări statice. Google Analytics este un serviciu de 

analiză web de la Google. Google Analytics folosește așa numitele „Cookies“, fișiere de text 

care sunt salvate pe PC-ul dumneavoastră și care permit analizarea folosirii paginii web. 

Informațiile obținute prin cookies referitoare la utilizarea acestei pagini web sunt transmise 

de regulă către un server Google în SUA și sunt salvate acolo. În cazul activării anonimizării 

IP pe această pagină web, adresa dumneavoastră IP va fi prescurtată înainte de Google în 

statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind 

Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale adresa completă IP va fi transmisă 

către un server al Google în SUA și prescurtată acolo. La comanda operatorului acestei 

pagini web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii web, pentru a 

crea rapoarte referitoare la activitățile de pe pagina web și pentru a oferi mai departe prin 

utilizarea paginii web sau utilizarea internetului servicii conexe către operatorul paginii web. 

Adresa IP transmisă de pe browser-ul dumneavoastră de către Google Analytics nu este 

combinată cu alte date de la Google. Puteți anula salvarea de cookies printr-o configurare 

corespunzătoare a software-ului browser-ului. Vă atragem atenția asupra faptului că în acest 

caz dvs. probabil nu veți putea folosi integral toate funcțiile acestei pagini web. De 

asemenea, puteți evita colectarea datelor produse de cookies și a datelor referitoare la 

utilizarea paginii web (incl. adresa IP) către Google precum și transmiterea acestor date de 

către Google pentru viitor prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil 

pe următorul link 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Mai mult informații găsiți la: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

respectiv 

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html 

Vă atragem atenția cu privire la faptul că pe paginile noastre de internet Google Analytics 

lucrează exclusiv cu adrese IP anonimizate. 

Videoclipuri YouTube integrate 

Pe câteva din paginile noastre Web oferim videoclipuri Youtube. Operatorul plugin-ului 

respectiv este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Dacă 

frecventați o pagină cu plugin YouTube, se va stabili o conexiune cu serverele YouTube. 

YouTube vă va transmite ce pagini frecventați. Dacă sunteți logat din contul dumneavoastră 

YouTube, acesta vă poate aloca personal un comportament de navigare. Acest lucru îl puteți 

preveni, prin ieșirea din contul dumneavoastră YouTube. 

Dacă se pornește un videoclip YouTube, ofertatul introduce cookies, care colectează 

indicații referitoare la comportamentul utilizatorului. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de/
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
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Cine a dezactivat salvarea de Cookies pentru programul Google Ad, va trebui să ia în calcul 

că nu va avea aceste cookies și la vizualizarea videoclipurilor Youtube. Youtube aplică 

informații de utilizator care nu sunt cu caracter personal în alte cookies. Dacă doriți să 

preveniți acest lucru, trebuie să blocați salvarea de cookies în browser. 

Mai multe informații referitoare la protecția datelor referitoare la „Youtube“ găsiți în declarația 

de protecție a datelor a ofertantului: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

 

Formularul de contact  

Dacă doriți să folosiți formularul de contact din oferta noastră online, veți fi interogat cu 

privire la datele cu caracter personal cum ar fi numele și adresa de email. Colectăm și 

folosim datele furnizate prin formularul de contact doar în scopul de a răspunde solicitării, 

respectiv adresei dumneavoastră. 

După prelucrarea acestui aspect datele sunt salvate în cazul unor alte solicitări. Ștergerea 

datelor poate fi cerută oricând, în caz contrar ștergerea are loc după rezolvarea problemei. 

Alte informații 

Link-uri către alte pagini web 

Oferta noastră online conține link-uri către alte pagini web. Aceste link-uri sunt de regulă 

marcate corespunzător. Nu avem nicio influență asupra modului în care paginile web 

conectate respectă prevederile referitoare la protecția datelor. De aceea vă recomandăm să 

vă informați cu privire la declarațiie referitoare la protecția datelor de pe alte pagini. 

Drepturile dumneavoastră la informație, rectificare, blocare, ștergere și revocare 

Aveți dreptul oricând de a primi informații referitoare la datele cu caracter personal salvate 

de noi. De asemenea aveți dreptul la rectificare, blocare sau indiferent de salvarea de date 

descrisă anterior pentru tranzacții, la ștergerea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să vă 

adresați în acest scop responsabilului cu protecția datelor. Datele de contact se găsesc mai 

jos. 

Deoarece oricând se ia în calcul o blocare a datelor, aceste date trebuie păstrate pentru 

control într-un fișier criptat. Puteți solicita și ștergerea datelor în măsura în care nu există 

obligația legală de arhivare. În măsura în care există o astfel de obligație, vă vom cripta 

datele la cerere. 

Puteți efectua modificări sau revocarea unui acord prin notificarea noastră cu efect în viitor. 

În continuare aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere. 

Puteți contacta reprezentantul nostru cu protecția datelor la următoarea adresă de email: 

datenschutz@fixit-gruppe.com  

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
mailto:datenschutz@fixit-gruppe.com
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Modificări la declarația privind protecția datelor 

Versiunea referitoare la declarația de protecție a datelor este făcută cunoscută prin 

prezentarea datelor de mai jos. Ne rezervăm dreptul de a modifica declarația de protecție a 

datelor oricând cu efect pentru viitor. O versiune actuală poate fi oricând consultată în oferta 

noastră online. Vă rugăm să verificați în mod regulat oferta noastră online și să vă informați 

cu privire la declarația actuală de protecție a datelor. 

Versiunea acestei declarații de protecție a datelor: Mai 2019 


