
 

INDUSTRIAL PARK BRASOV 

Politica cookies website 

Aceasta politica de confidentialitate indeplineste cerintele de prezentare a informatiilor in 
conformitate cu art. 12, litera f din Regulamentul General al UE privind protectia datelor cu 
caracter personal (GDPR) si ofera un rezumat al prelucrarii informatiilor privind identitatea 
personala a utilizatorilor (date personale, informatii personale) de pe acest site. 

1) Cine este operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal si cine este 
responsabil pentru prelucrarea acestor date? 
 
SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL 
Str. Hermann Oberth Nr. 23 
507075 Ghimbav, Judetul Brasov 
Tel.:+40 268 402 949 
Fax:+40 268 401 240 

este operator de date cu caracter personal si proprietarul http://www.parc-industrial.ro. 

Compania, in calitate de operator de date cu caracter personal, este responsabila pentru 
prelucrarea datelor personale de pe acest site (denumit in continuare „noi“). Prelucrarea 
informatiilor de identificare a persoanelor (date cu caracter personal) se efectueaza in 
conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 GDPR si Legea nr. 190/2018 
privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea 
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 
date. 
Compania SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL NU este responsabila pentru prelucrarea 
datelor personale cu privire la subdomenii care are putea contine denumiri 
asemanatoare sau identice.  
Puteti sa contactati responsabilul desemnat cu protectia datelor la adresa indicata mai 
sus, prin utilizarea tag-ului de referinta „In atentia responsabilului cu protectia datelor“ 
sau scriind la: parc@parc-industrial.ro. Va rugam sa folositi referinta „In atentia 
responsabilului cu protectia datelor“. 

2) Ce date personale sunt colectate? 
Website-ul nostru colecteaza in mod automat anumite informatii si date pe care le 
stocheaza in fisiere-jurnal. Aceste informatii includ adresa de protocol internet (IP), 
locatia generala in care se afla computerul sau dispozitivul dumneavoastra (la nivel de 
oras), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesarii, link-ul paginii accesate. 
Folosim aceste informatii pentru a ne putea concepe site-ul in asa fel incat sa se 
adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor nostri. De asemenea, este posibil sa va folosim 
adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele 
noastre si pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendintele, pentru 
a urmari miscarile vizitatorilor si pentru a culege informatii demografice generale care sa 
ne sprijine in identificarea preferintelor vizitatorilor. Temeiul prelucrarii este interesul 

http://www.parc-industrial.ro/
mailto:parc@parc-industrial.ro
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nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site si a asigura securitatea site-ului. Datele 
sunt pastrate timp de un an de la data vizitei. De asemenea, website-ul nostru utilizeaza 
cookie-uri, despre care puteti citi in sectiunea de mai jos. Ca regula generala, pentru 
plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare functionalitatii paginii este necesar 
consimtamantul dumneavoastra, pe care vi-l vom solicita daca este cazul la intrarea pe 
site. Optiunile dumneavoastra privind utilizarea cookies-urilor pot fi modificate oricand, 
instructiuni in acest sens fiind incluse in Politica de cookie-uri. 
 

3) Drepturile dumneavoastra in calitate de persoane vizate de prelucrari de date 

3.1 Dreptul la informare la datele prelucrate 

Puteti solicita o confirmare a procesarii datelor dumneavoastra personale si a modului in 

care acestea sunt utilizate. 

3.2 Dreptul de acces la datele prelucrate 

Aveti dreptul de a obtine din partea SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL o confirmare a 

faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz 

afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:  

a) scopurile prelucrarii;  

b) categoriile de date cu caracter personal vizate;  

c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost 

sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii 

internationale;  

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele 

cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a 

stabili aceasta perioada. 

In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara sau o organizatie 

internationala, va vom informa  cu privire la garantiile adecvate referitoare la transfer.  

3.3. Dreptul la rectificare  

In cazul in care procesam date cu caracter personal pe care le considerati incomplete sau 

incorecte, puteti solicita oricand corectarea sau completarea acestora. In cazul in care ati 

creat un cont de utilizator, puteti avea acces oricand la datele dumneavoastra cu 

caracter personal si le puteti completa sau corecta. In plus, puteti inchide in orice 

moment contul de utilizator. 

3.4 Dreptul la stergere (dreptul de a fi uitat)  

Puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal daca scopul pentru 

care acestea au fost colectate nu mai exista, daca procesarea acestora contravine 

prevederilor legale, daca procesarea acestora afecteaza in exces interesele 

dumneavoastra sau daca procesarea se bazeaza pe acordul dumneavoastra, acord pe 

care l-ati revocat. Trebuie sa retineti ca pot exista si alte motive care sa impiedice 

stergerea imediata a datelor dumneavoastra, de exemplu, perioade obligatorii de 

arhivare, actiuni pendinte, pretentii, exercitarea sau apararea unor drepturi legale etc. 
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3.5 Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

Aveti dreptul sa solicitati o limitare a procesarii datelor dumneavoastra cu caracter 

personal in urmatoarele cazuri:  

a) Contestati corectitudinea prelucrarilor datelor dumneavoastra, acest lucru survenind 

pentru un termen, care ne permite sa verificam corectitudinea datelor dumneavoastra 

b) procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal contravine prevederilor 

legale, dumneavoastra va opuneti insa stergerii acestora si solicitati o limitare a utilizarii 

acestor date  

c) noua nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul 

prevazut, dumneavoastra insa mai aveti nevoie de aceste date in scopul executarii, 

exercitarii sau apararii unor pretentii legale sau ati contestat procesarea datelor 

dumneavoastra cu caracter personal. 

3.6 Dreptul la portabilitatea datelor 

Ne puteti solicita sa va punem la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal 

pe care ni le-ati furnizat intr-un format structurat, uzual si lizibil prin mijloace tehnice, in 

masura in care procesam aceste date in baza acordului dumneavoastra sau pentru 

executarea unui contract intre noi, prelucrarea facandu-se prin procese automatizate. 

Aveti dreptul sa ne solicitati ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la 

un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

3.7 Dreptul la opozitie 

In cazul in care procesam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru indeplinirea 

unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autoritati publice sau in cazul in 

care facem referire la necesitatea de aparare a unui interes legitim, puteti contesta 

procesarea acestor date, in masura in care exista un interes legitim prevalent in ceea ce 

priveste datele dumneavoastra cu caracter personal. Puteti oricand sa revocati acordul 

pentru transmiterea de mesaje publicitare fara indicarea unui motiv. 

3.8 Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv 

crearea de profiluri.   

Aveti dreptul, in calitate de persoana vizata, de a nu face obiectul unei decizii bazate 

exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care pot produce efecte 

juridice care va privesc sau va pot afecta, cu exceptia situatiei in care procesul de 

automatizare are la baza consimtamantul explicit al dumneavoastra, in calitate de 

persoana vizata. In situatia in care vom apela la aceasta activitate va vom informa cu 

privire la urmatoarele aspecte: existenta unui proces decizional automatizat incluzand 

crearea de profiluri precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente 

privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de 

prelucrari pentru dumneavoastra. In aceasta situatie in cadrul companiei au fost 

instituite masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor 

legitime ale dumneavostra. 
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3.9 Dreptul la petitie  

Daca sunteti de parere ca am incalcat prevederi ale dreptului roman sau european in 

procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, lezand astfel drepturile 

dumneavoastra, va rugam sa ne contactati pentru a putea clarifica intrebarile 

dumneavoastra. Bineinteles ca aveti dreptul sa va adresati Autoritatii Nationale pentru 

Supravegherea Prelucrarilor Datelor cu caracter personal, respectiv unei autoritati 

europene de supraveghere. 

 

4) Prelucrarea de date accesand site-ului nostru 
4.1. Descrierea si domeniul de prelucrare a datelor 
La fel ca in cazul majoritatii site-urilor web, serverele noastre inregistreaza in mod 
automat solicitarile de pagini efectuate cand un utilizator acceseaza site-urile noastre 
web. Aceste „jurnale de server” includ, de obicei, solicitarea dvs. web, adresa IP, tipul de 
browser, limba browser- ului, data si ora solicitarii si unul sau mai multe cookie-uri care 
pot identifica in mod precis browserul dvs. 
Pentru a permite buna functionare a site-ului nostru, pentru a efectua analize de 
securitate care urmeaza sa fie implementate si pentru a preveni  atacuri de tip denial-of-
service, fisierele jurnal de server sunt colectate si salvate pe termen scurt, ca parte 
integranta a accesului automat la date care sunt create de sistemul nostru din momentul 
accesarii pana la finalizarea accesarii site-ului nostru si in timp ce navighezi (a se vedea 
sectiunea 2). Continutul fisierelor jurnal de server nu este corelat cu alte date. Noi 
folosim fisierele jurnal de server pentru analize statistice pentru a remedia problemele 
tehnice, pentru a preveni si ne apara impotriva atacurilor de tip denial-of-service si 
preveni tentativele de frauda, precum si pentru a optimiza buna functionare a site-ului 
nostru. 
4.2 Scopul si temeiul juridic al prelucrarii datelor 
Temeiul juridic pentru crearea de fisiere jurnal de server rezulta din art. 6 (1) (f) GDPR. 
Interesele noastre legitime se afla in buna functionare a site-ului nostru, efectuarea de 
analize de securitate si de aparare impotriva amenintarilor cibernetice. 
4.3 Durata de depozitare sau a criteriilor aplicate in definirea acestei perioade 
Cand paginile site-ului nostru sunt accesate, informatiile sunt inregistrate in fisierele 
jurnal de server, care sunt stocate pe serverul nostru de web; adresele IP continute in 
acestea se elimina dupa 7 zile, cel tarziu. Nicio analiza nu este realizata in acest timp daca 
nu exista o amenintare cibernetica sau un alt tip de atac. 
4.4 Optiuni pentru depunerea unei obiectii cu privire la eliminarea unor date colectate 
Aveti dreptul de a depune o obiectie cu privire la prelucrarea datelor continute in 
fisierele jurnal de server cu conditia ca exista motive convingatoare care apar din situatia 
dumneavoastra specifica. Daca doriti sa va exercitati dreptul de opozitie, va rugam sa ne 
scrieti la adresa de contact din sectiunea 1. 
 

5) Colectarea de date prin formular de contact, e-mail si telefon 
5.1.Descrierea si domeniul de prelucrare a datelor 
Pe site-ul nostru, aveti posibilitatea de a ne contacta prin intermediul formularului de 
contact, prin telefon sau adresa de e-mail desemnata. Daca doriti sa beneficiati de 
aceasta optiune, informatiile pe care le introduceti in formularul de contact, adresa de e-
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mail si / sau numarul de telefon sunt dezvaluite catre noi. In functie de motivul pentru 
care suntem contactati (intrebari despre serviciile noastre, urmarind drepturile 
dumneavoastra ca subiect al prelucrarilor de date, sau de exemplu, depunerea unei 
cereri de acces la informatii), datele dumneavoastra de contact sunt prelucrate (cu 
ajutorul furnizorilor nostri de servicii). Daca este necesar pentru procesarea solicitarii 
dvs., aceste informatii pot fi partajate cu terte parti (de exemplu companiile partenere). 
Scopul si temeiul juridic al prelucrarii datelor 
Temeiul juridic pentru procesarea datelor dvs. de contact rezulta din art. 6 (1) (f) GDPR. 
Avem interese legitime in procesarea cererii dvs. precum si in comunicarile efectuate in 
continuare. In cazul in care scopul de contact stabilit cu noi este de a intra intr-un 
contract de prestari servicii cu compania noastra, baza legala pentru procesarea datele 
dvs. de contact rezulta din art. 6 (1) (b) GDPR. 
5.2. Durata de stocare si criteriile aplicate in definirea acestei perioade 
Datele dumneavoastra de contact sunt sterse odata ce solicitarea a fost procesata si 
comunicarea ulterioara a fost intrerupta. Acest lucru nu se aplica in cazul in care scopul 
contactului stabilit cu noi este de a incheia un contract sau doriti sa va exercitati 
drepturile ca un subiect a prelucrarilor de date (de exemplu, cerere furnizare informatii). 
In acest caz, detaliile sunt stocate pana cand toate obligatiile contractuale si / sau legale 
au fost indeplinite pe perioadele de pastrare legale (in prezent, intre 6 luni si 2 ani) care 
impiedica ca aceste informatii sa fie sterse. 
5.3. Optiuni pentru depunerea unei obiectii si situatii care pot conduce la 
limitarea/eliminarea prelucrarilor datelor dvs. 
Aveti dreptul de a depune o obiectie cu privire la prelucrarea informatiilor de contact cu 
conditia ca exista motive convingatoare care apar privind situatia dumneavoastra 
specifica. Daca doriti sa va exercitati dreptul de opozitie va rugam sa scrieti la adresa de 
contact din sectiunea 1. Daca depuneti o contestatie, comunicarea cu tine nu mai poate 
fi continuata. Acest lucru nu se aplica in cazul in care este necesar pentru finalizarea 
procedurilor precontractuale, urmarirea unui drept in justitie, indeplinirea unui contract 
sau exercitarea drepturilor dumneavoastra ca un subiect de prelucrare sau stocarea 
datelor de contact. 
 

6) Afirmarea drepturilor  dumneavoastra ca persoana vizata de prelucrarile de date 
6.1 Descrierea si domeniul prelucrarii datelor 
Pe site-ul nostru aveti posibilitatea de a va  exercita drepturile dumneavoastra ca subiect 
a prelucrarilor de date, de exemplu, cereri de informatii privind datele personale care 
sunt stocate in prezent de catre noi. Pentru a va valorifica drepturile dumneavoastra ca 
subiect de date, este necesar sa furnizati informatii catre SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL 
date referitoare la identitatea dvs. si informatiile specifice privind datele care au fost 
prelucrate. Fara aceste informatii, nu suntem in masura sa raspunda la solicitarile privind 
drepturile dumneavoastra ca subiect sau persoana vizata de prelucrarile de date. 
6.2 Scopul si temeiul juridic al prelucrarii datelor 
Temeiul juridic pentru procesarea informatiilor personale in a afirma drepturile 
dumneavoastra ca subiect de prelucrare a datelor rezulta din art. 6 (1) litera c) GDPR, 
„Conformarea cu o obligatie legala“. 
6.3 Durata activitatilor de prelucrare, stocare sau a criteriilor aplicate in definirea acestei 
perioade SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL pastreaza date din corespondenta cu 
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dumneavoastra in ceea ce priveste drepturile  dumneavoastra ca subiect de prelucrari de 
date personale pentru o perioada de 2 ani.  
6.4Optiuni pentru depunerea unei obiectii si situatii care pot conduce la limitarea/ 
eliminarea prelucrarilor datelor dvs. 
Prelucrarea informatiilor este necesara pentru respectarea drepturilor dumneavoastra ca 
persoana vizata si in aceasta masura aveti dreptul de a revoca consimtamantul pentru 
prelucrarea acestora. Datele prelucrate pana la retragerea consimtamantului se bucura 
de legalitatea activitatilor. 
 

7) Webtracking 
Atunci cand accesati site-ul nostru este posibil sa utilizam functii pentru a masura si 
evalua comportamentul utilizatorilor si interactiunea cu noi. Aceste caracteristici vor 
utiliza datele de acces (a se vedea sectiunea 2 de mai sus) si le utilizam pentru a analiza 
interactiunile dvs. cu site-ul nostru prin intermediul cookies-uri de urmarire. Acest tip de 
analiza, de obicei, nu are nevoie de date cu caracter personal. Prin urmare, adresa dvs. IP 
va fi scurtata pentru ultimul octet ceea ce duce la profiluri de utilizator anonime, care nu 
vor fi combinate cu alte date care le stocam.  
Activitatea de urmarire web este de obicei realizata prin implicarea furnizorilor externi 
(procesoare). In cazul in care un astfel de procesor este stabilit in afara UE, s-ar putea sa 
apara o asa-numit transfer de date catre o tara terta. Acest lucru este legal, in cazul in 
care procesorul ofera un nivel adecvat de protectie a datelor, care poate fi dovedit prin 
diferite mijloace (garantii suplimentare). Ne asiguram ca fiecare procesor ofera in 
momentul implicarii sale un astfel de nivel. Ca masura de siguranta suplimentara se 
aplica, o procedura separata, care este indicata mai jos. 

       Scopul si temeiul juridic al prelucrarii datelor prin analiza profilului utilizatorilor site-
ului 

Baza legala pentru colectarea si analizarea profiluri de utilizare pseudonim rezulta din 
art. 6 (1) (f) GDPR / sectiunea 15 (3) Avem un interes legitim in optimizarea utilizarii site-
ului nostru si efectuarea de masuratori privind acoperirea de marketing. 
 
Durata de stocare  si criteriile aplicate in definirea acestei perioade 
Ca regula generala, datele care sunt colectate si analizate in asociere cu Google Analytics 
sunt pastrate pana cand ridica o obiectie fata de utilizarea lor in acest mod. Pentru 
Google Analytics cookies-uri sunt stocate pentru un maxim de 24 de luni. 
 
Optiuni pentru depunerea unei obiectii si situatii care pot conduce la limitarea / 
eliminarea prelucrarilor datelor dvs. 
Puteti determina modalitatea cu privire la utilizare de catre Google Analytics a datelor 
colectate modificand setarile browser-ului si / sau facand clic pe link-urile urmatoare 
pentru a descarca si instala browser plug-in-uri:  
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 

8)  Procesarea datelor de catre terti: Google Analytics 
Acest site foloseste Google Analytics, un serviciu furnizat de Google Inc. Google Analytics 
determina un profil de utilizare creat cu scopul de a optimiza usurinta utilizarii site-ului 
nostru. Un pseudonim este atribuit pentru fiecare profil. In acest sens, datele de acces 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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sunt colectate asa cum este descris in sectiunea 2 si comportamentul de utilizare analizat 
cu ajutorul cookie-urilor de analiza asa cum este descris in sectiunea 3. Un numar 
personal de identificare nu este necesar pentru urmarirea activitatii pe web: atunci cand 
se colecteaza datele de acces la adresa IP este scurtata inainte de a fi transmise Google 
Inc., ceea ce inseamna nu exista informatii care pot fi atribuite tie. Aceste profiluri de 
utilizare la care sunt atribuite pseudonime sunt analizate in scopul optimizarii site-ului. 
Aceste date nu sunt corelate cu alte date detinute Google Inc. Pentru mai multe 
informatii privind prelucrarea datelor referitoare la Google Analytics, consultati politica 
de confidentialitate a companiei Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 
 

9) Butoane de Social Media 
In acest moment Site-ul nostru NU utilizeaza  si asa numite Social Plugins (in continuare 
denumite butoane) ale retelelor sociale cum ar fi LINKEDIN, FACEBOOK. In cazul in care 
vom utiliza aceste servicii, pe timpul vizitarii paginii noastre web, aceste butoane vor fi 
active, adica dumneavoastra transmiteti date respectivelor retele sociale. Astfel, se 
creeaza o legatura directa cu serverul respectivei retele sociale. Continutul acestui buton 
este transmis de catre reteaua sociala direct browser-ului dumneavoastra, acesta 
integrand respectivul buton in pagina. Respectiva retea sociala poate colecta deja date, 
indiferent daca dumneavoastra interactionati cu respectivul buton sau nu. Daca sunteti 
conectat in retele sociale, acestea pot aloca vizita dumneavoastra pe pagina web 
contului dumneavoastra de utilizator. Vizitarea altor pagini web nu va putea fi alocata de 
reteaua sociala contului dumneavoastra inainte ca dumneavoastra sa activati si pe acele 
pagini respectivele butoane. In cazul in care sunteti membru al unei retele sociale si nu 
doriti ca acest lucru sa fie inregistrat daca vizitati pagina noastra web si sa fie corelat cu 
datele dumneavoastra salvate aferente respectivului cont de membru, trebuie sa va 
deconectati din respectiva retea sociala inainte de activarea butoanelor. Nu putem 
influenta cuprinsul datelor colectate de catre retelele sociale cu ajutorul butoanelor lor. 
Pentru informatii privind scopul si volumul colectarii datelor si procesarea si utilizarea 
ulterioara a datelor de catre respectivele retele sociale, precum si cu privire la drepturile 
dumneavoastra in acest sens si posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului 
dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor ale 
respectivelor retele sociale. 
 

10) Cine intra in posesia datelor mele personale? 
In cadrul companiei noastre cei care au nevoie de acces la informatiile dvs. in scopurile 
descrise in sectiunea 4 vor avea acces la ele, cu respectarea principiului confidentialitatii, 
utilitatii si limitarii utilizarii datelor. Furnizorii de servicii contractate de catre noi pot de 
asemenea, sa aiba acces la informatiile dvs. ( enumite „procesoare de date“, de exemplu, 
companii care ne furnizezeaza serviciul de operare a site-ului web). Acestea trebuie sa 
asigure securitatea datelor si tratamentul confidential al informatiilor in conformitate cu 
acordurile de prelucrare a datelor contractuale pe care le-am incheiat cu ei. Nici 
schimbul de informatii cu alti destinatari, cum ar fi parteneri de publicitate, furnizorii de 
servicii social media sau institutii de credit ( „terte parti“) nu are loc. 
 

  

https://policies.google.com/privacy?hl=en
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11) Datele mele cu caracter personal sunt prelucrate in afara UE sau SEE (transfer catre o 
tara terta)? 
Utilizarea Google Analytics asa cum este descris la punctul de mai sus face ca datele tale 
personale sa poate fi transferate intr-o tara terta, deoarece centrele de date ale Google 
Inc. sunt situate in afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European ( „UE sau 
SEE“). Aceste transferuri de date cu caracter personal catre tari terte pot duce la 
informatiile personale transmise intr-o tara care nu prevede acelasi standard de 
protectie a datelor ca UE sau SEE. Cu toate acestea, fiind certificate in conformitate cu 
Privacy UE-SUA Shield, Google Inc., se asigura ca se asigura un nivel de protectie a 
datelor comparabila cu cea din UE / SEE. Puteti solicita o copie a acestor garantii prin 
contactarea adresei indicate in sectiunea 1 de mai sus. 
 

12) Ce drepturi de confidentialitate a datelor am? 
Aveti dreptul de a solicita acces la datele personale care sunt stocate in prezent de catre 
noi. In cazul in care aceste date sunt incorecte, aveti dreptul de a solicita rectificarea lor. 
De asemenea, aveti dreptul de a avea acces la datele personale sterse si / sau sa ne 
solicitati limitarea prelucrarilor, in conformitate cu art. 17 si art. 18 GDPR. De asemenea, 
aveti dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal furnizate de tine intr-un 
format electronic usor de citit structurat, utilizat frecvent (dreptul la portabilitatea 
datelor). 
Daca ne-ati dat acordul pentru procesarea informatiilor dumneavoastra personale in 
scopuri specifice, puteti revoca acest consimtamant in orice moment, pentru viitor. 
Notificarea dvs. de revocare trebuie adresata noua scriind la adresa de contact indicata 
in sectiunea 1. 
In conformitate cu art. 21 GDPR, aveti, de asemenea, dreptul, din motive legate de 
situatia dumneavoastra specifica pentru a ridica o obiectie la prelucrarea datelor 
dumneavoastra, care se face pe baza art. 6 (1) (f) GDPR. 
De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, fiind in calitate de autoritate 
responsabila:  
anspdcp@dataprotection.ro  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, Bucuresti. 
 

13) Ce sunt cookies? 
Cookie-ul este un fisier text mic care este stocat pe computer si care identifica in mod 
unic browserul web de pe calculatorul dumneavoastra si este stocat pe orice terminal cu 
acces la internet la solicitarea emisa de catre web-server unui browser (ex: Chrome, 
Internet Explorer, opera, Mozilla). Cookie-ul nu contine software sau virusi. In principiu 
utilizarea de cookie-uri nu va duce la identificarea dvs. si nu implica colectarea de date cu 
caracter personal.Cookie-urile au durata de viata diferita.  
Un model cookie de sesiune este stocat temporar in istoricul browser-ului dvs. si este 
memorat pana cand inchideti pagina sau iesiti de pe website. Un model cookie persistent 
ramane pe hard disk dupa ce inchideti browserul. Cookie-urile persistente pot fi utilizate 
de browser-ul dvs. in vizitele ulterioare pe site. Cookie-urile persistente pot fi eliminate, 
urmand instructiunile browserului dvs. web. Puteti sa resetati browserul web pentru a 
refuza toate cookie-urile sau pentru a indica cand se trimite un modul cookie. 
Cu toate acestea, unele functii ale site-ului pot sa nu functioneze corect daca abilitatea 
de a accepta modulele cookie este dezactivata.  
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De ce folosim cookie-uri? 
Cookie-urile pot fi de mai multe feluri in functie de scopul pentru care sunt utilizate. 
Astfel, cookie-urile sunt esentiale, atunci cand sunt necesare pentru incarcarea eficienta 
a paginilor web, a continutului multimedia de pe website sau atunci cand privesc 
utilizarea in conditii de siguranta a website-ului si previn autentificarea neautorizata. 
Cookie-urile sunt utilizate pentru performanta, respectiv isi amintesc preferintele dvs. 
astfel incat sa nu le setati de fiecare data cand intrati pe website (ex: alegerea limbii in 
care sa se afiseze continutul website-ului). 
Cookie-urile sunt utilizate si pentru analiza, respective pentru a putea cuantifica numarul 
de utilizatori si tendintele de navigare pe website.Cookie-urile pot fi utilizate si pentru 
furnizarea de reclame personalizate in functie de interesele dvs. 
 
Ce sunt cookie-urile de la parti terte? 
Pe unele pagini tertii pot utiliza propriile cookie-uri prin intermediul website-ului nostru. 
 
Cum pot sa dezactivez sau sa refuz cookie-uri? 
Dezactivarea cookie-urilor poate duce la ingreunarea utilizarii website-ului. Totusi, este 
posibila setarea din browser astfel incat aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau sa 
nu se accepte cookie-uri de la un website anume. Aceste setari se gasesc de regula in 
browser la optiuni sau in meniul de preferinte. Pentru mai multe detalii cu privire la 
setari, accesati urmatoarele link-uri: 

http://support.microsoft.com/kb/196955 
 
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
 
http://support.apple.com/kb/PH5042 
 
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
 
 
 

Data actualizarii politicii cookies: Octombrie 2021 
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