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I. Introducere 1.  

Dispoziții generale Această politică de confidențialitate și cookie-uri se referă la prelucrarea și 

protecția datelor personale datorită utilizării de către aceștia a serviciilor Exact Systems. Controlorul 

respectă dreptul la confidențialitate al utilizatorilor de servicii, în special în ceea ce privește protecția 

datelor personale, și aplică măsuri organizatorice și tehnice adecvate care împiedică interferența cu 

confidențialitatea utilizatorilor de către terți. Activitățile controlorului sunt axate pe furnizarea 

utilizatorului sentimentului de securitate la nivelul prevăzut de legile aplicabile. Prelucrarea datelor 

cu caracter personal are loc în conformitate cu principiile enunțate în: • Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și 

abrogarea Directivei 95/46 / CE • Legile interne ale controlorului. 

Logarea și utilizarea Serviciului înseamnă că utilizatorul acceptă termenii și condițiile din această 

politică și confirmă că le-a citit. Nu pot fi introduse link-uri către alte site-uri web. Site-urile web se 

vor deschide într-o fereastră nouă sau în același browser. Controlorul nu este răspunzător pentru 

conținutul respectivelor site-uri web. Deoarece această politică privind confidențialitatea și cookie-

urile se referă numai la serviciul Exact Systems, utilizatorul va fi obligat să citească politica de 

confidențialitate sau regulamentele de pe site-ul web atinse de Utilizator prin link-ul de referință.  

2. Definiții  

2.1. "Controlorul" se referă la entitatea care stabilește scopurile și metodele de prelucrare a datelor 

cu caracter personal, răspunzătoare de prelucrare în conformitate cu legea; în funcție de domeniul 

utilizat de Utilizatorul Serviciului, Controlorul este entitatea indicată în capitolul II paragraful alin. 1 

din Politica de confidențialitate.  

2.2. "Controlorii în comun" se referă la doi sau mai mulți controlori care au încheiat un acord de 

control comun. 

 2.3. "Cookie-urile" se referă la fișiere text mici instalate în dispozitivul utilizatorului care văd 

Serviciul. Cookie-urile colectează informațiile care permit utilizarea unui anumit site web, de ex. prin 

reținerea vizitelor utilizatorului în cadrul Serviciului și a acțiunilor întreprinse de Utilizator.  



2.4. "Datele cu caracter personal" se referă la toate informațiile despre persoana fizică identificată 

sau identificabilă (persoana vizată); persoana fizică identificabilă se referă la o persoană care poate fi 

identificată direct sau indirect, în special pe baza unui identificator cum ar fi numele și prenumele, 

numărul de identificare, datele privind locația, identificatorul Internetului sau una sau mai multe 

caracteristici care specifică caracteristicile fizice, fiziologice , identitatea genetică, mentală, 

economică, culturală sau socială a persoanei fizice.  

2.5. "Serviciu" se referă la serviciul Internet al Exact Systems disponibil în următoarele domenii: 

exactsystems.pl, exactsystems.cz, exactsystems.ru, exactsystems.com, exactsystems.hu, 

exactsystems.ro, exactsystems.sk, exactsystems.nl, exactsystems.cn, exactsystems.de, 

exactsystems.com.tr, exactsystems.pt, exactsystems.es, exactsystems.be și exactsystems.uk.com. 

2.6. "Servicii" se referă la serviciile specificate la alin. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 și 1.11, făcute electronic ca 

parte a Serviciului de către Furnizorul de servicii pentru Utilizator. 

 2.7. "Site-ul" se referă la serviciile prestate electronic de către Furnizorul de servicii pentru 

Utilizator, constând în punerea la dispoziție a Materialelor referitoare la Furnizorul de servicii și / sau 

Grupul Exact Systems și / sau Parteneri, care conțin în special informațiile 

despre evenimente, servicii, produse și alte elemente esențiale din punctul de vedere al furnizorului 

de servicii în scopul îndeplinirii intereselor legitime ale furnizorului de servicii, de ex. marketing și 

propriile servicii sau servicii recomandate de Furnizorul de servicii.  

2.8. "Buletinul informativ" se referă la serviciul oferit electronic de către Furnizorul de servicii pentru 

Utilizator prin detectarea mesajelor electronice prin care informează despre evenimente, servicii, 

produse și alte elemente esențiale din punctul de vedere al Furnizorului de servicii în scopul 

exercitării intereselor legitime ale Furnizorul de servicii și / sau Grupul de sisteme exacte și / sau 

parteneri, de ex marketing și propriile servicii sau servicii recomandate de Furnizorul de servicii.  

2.9. "Chat Live" se referă la serviciul care constituie un instrument de comunicare suplimentar, pus la 

dispoziție de către Furnizorul de servicii prin intermediul Serviciului, care permite contactul cu 

Consultantul în scopul depunerii de cereri privind munca oferită de Furnizorul de servicii și / sau de 

Grupul Exact Systems și / sau Parteneri. 

 2.10. "Formularul de contact" se referă la serviciul care constituie un instrument de comunicare 

suplimentar pus la dispoziție de către prestatorul de servicii prin intermediul serviciului, care permite 

contactul cu consultantul în scopul obținerii răspunsului la întrebările sau întrebările conținute sub 

forma unui mesaj de poștă electronică sau prin telefon cu privire la munca oferită de Furnizorul de 

servicii și / sau Grupul Exact Systems și / sau Parteneri. 

 2.11. "Legătura cu persoanele exacte" se referă la serviciul de trimitere a unui mesaj text către un 

număr de telefon furnizat de Utilizator, cu un link către site-ul www.exactpeople.com unde 

Utilizatorul poate descărca aplicația Exact People.  

2.12. Aplicația "Persoane exacte" se referă la aplicația pentru telefoane inteligente, dedicată 

persoanelor care prestează servicii pentru Grupul Exact Systems și persoanelor care caută un loc de 

muncă în cadrul grupului Exact Systems. Aplicația oferă informații despre Grupul Exact Systems, 

oferte de angajare, recrutare și facilitează colaborarea cu Grupul Exact Systems. De asemenea, îi 

ajută pe cei care cooperează cu Exact Systems Group să stabilească zilele și orele în care să poată 

oferi servicii, să își verifice salariile, să obțină informații despre noutăți și concursuri organizate de 

Exact Systems Group. În plus, oferă un contact fără probleme cu coordonatorul.  



2.13. "Acord" se referă la Acordul de furnizare a serviciului între Furnizorul de servicii și Utilizator. 

2.14. "Prelucrarea datelor cu caracter personal" se referă la fiecare operațiune efectuată de 

controlor cu privire la datele cu caracter personal, înțeleasă ca colectare, înregistrare, stocare, 

dezvoltare, modificare, punere la dispoziție, ștergere sau copiere a datelor cu caracter personal. 

2.15. "Parteneri" se referă la entitățile din cadrul Grupului Exact Systems și la toate companiile și alte 

filiale ale Controlorului și ale entităților legate prin capitaluri proprii sau personal cu Controlorul, 

precum și filialele legate de capital sau personal cu celelalte societăți care formează Grupul Exact 

Systems; acest termen cuprinde, de asemenea, entitățile viitoare care urmează să fie formate sau 

acceptate sau separate sau vor deveni legate de capital sau personal cu controlorul sau cu alte 

companii din grupul Exact Systems.  

2.16. "Materiale" se referă la texte, fotografii, grafice, diagrame, materiale video, materiale 

multimedia etc., inclusiv în special lucrări în sensul Legii 

privind drepturile de autor și drepturile conexe care vor fi publicate sau puse la dispoziție în cadrul 

Serviciului de către furnizorul de servicii.  

2.17. "Consultant" se referă la angajatul furnizorului de servicii sau la o companie din cadrul grupului 

Exact Systems, cu care furnizorul de servicii a semnat acordul de control comun (mai multe despre 

contractul de control comun care se regăsește în Politica de confidențialitate) care participă la 

conversație cu utilizatorul, efectuată cu ajutorul conversației Live Chat.  

2.18. "Grupul de sisteme exacte" se referă la societăți a căror listă actuală poate fi găsită la adresa 

https://exactsystems.pl/grupa-kapitalowa.  

2.19. "Politica de confidențialitate" se referă la această politică de confidențialitate și cookie-uri în 

Serviciul de Internet al sistemelor exacte.  

2.20. "GDPR" se referă la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directiva 95/46 / CE.  

2.21. "SEE" se referă la o zonă de liber schimb și o piață comună, care acoperă statele membre și 

Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS), cu excepția Elveției.  

2.22. "Utilizator" se referă la orice persoană fizică care utilizează Serviciul.  

2.23. "Furnizor de servicii" se referă la Exact Systems sp. z o.o. cu sediul social în Częstochowa (42-

200) la ul. Focha 53/5, înscrisă în registrul antreprenor al Registrului Național al Judecătorilor de 

către Judecătoria Sectorului Częstochowa, divizia comercială 17 a Registrului Național al 

Judecătorilor sub numărul KRS 0000729296, Număr de identificare al contribuabilului 5272849887, 

număr statistic de afaceri (REGON ) 380045465, capital social de 100.000,00 zlot. 

 

II. Datele personale ale utilizatorului 1. Cine este controlorul de date cu caracter personal al 

utilizatorului? Controlor de date personale este:  

a) În cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.pl și exactsystems.com: 

Exact Systems sp. z o.o. cu sediul social în Częstochowa (42-200) la ul. Focha 53/5, înscrisă în 

registrul antreprenor al Registrului Național al Judecătorilor de către Judecătoria Sectorului 

Częstochowa, divizia comercială 17 a Registrului Național al Judecătorilor sub numărul KRS 

0000729296, Număr de identificare al contribuabilului 5272849887, număr statistic de afaceri 

(REGON ) 380045465, capital social de 100.000,00 zlot; 



b) În cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.sk și exactsystems.cz: Exact 

Systems Slovakia s.r.o. Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, Slovacia și Republica Cehă S.R.O. Na Honech 

832/16, 720 00 Ostrava - Hrabová, Republica Cehă și Exact Systems sp. z o.o. cu sediul social în 

Częstochowa (42-200) la ul. Focha 53/5, înscrisă în registru 

(ANP) 5272849887, număr statistic de afaceri (REGON) 380045465, capital social de 100.000,00 

zlotți; numărul de identificare a contribuabililor din registrul național al instanțelor judecătorești de 

la Częstochowa; Aceste companii efectuează un control asupra datelor personale ale utilizatorului pe 

baza acordului de control al asociației, conținutul aranjamentelor esențiale din care poate fi citit 

https://exactsystems.cz/_get/www/Poland-Slovakia-Czech-Republic -Informatia-a-intelegerii-de-

acord-de-controlori comuni.pdf  

c) În cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.hu: Exact Systems Hungary 

Kft. H-1146 Budapesta, Hungaria körút 140-144 și Exact Systems sp. z o.o. cu sediul social în 

Częstochowa (42-200) la ul. Focha 53/5, înscrisă în registrul antreprenor al Registrului Național al 

Judecătorilor de către Judecătoria Sectorului Częstochowa, divizia comercială 17 a Registrului 

Național al Judecătorilor sub numărul KRS 0000729296, Număr de identificare al contribuabilului 

5272849887, număr statistic de afaceri (REGON ) 380045465, capital social de 100.000,00 zlot; 

Aceste companii efectuează un control al datelor personale ale utilizatorului pe baza acordului de 

control al asociației, conținutul aranjamentelor esențiale din care poate fi citit 

https://exactsystems.hu/_get/www/Poland-Hungary-Information-of -ORAȘUL-esenta-ofagreement-

a-Joint-Controllers.pdfd) 

d) În cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.ro: Exact Systems SRL Blvd. 

Unirii, N. 27, Bloc 15, Sc.1, Etaj 7, Apt. 19 București, România și Exact Systems sp. z o.o. cu sediul 

social în Częstochowa (42-200) la ul. Focha 53/5, înscrisă în registrul antreprenor al Registrului 

Național al Judecătorilor de către Judecătoria Sectorului Częstochowa, divizia comercială 17 a 

Registrului Național al Judecătorilor sub numărul KRS 0000729296, Număr de identificare al 

contribuabilului 5272849887, număr statistic de afaceri (REGON ) 380045465, capital social de 

100.000,00 zlot; Aceste companii efectuează un control al datelor personale ale utilizatorului pe 

baza acordului de control al asociației, conținutul aranjamentelor esențiale ale cărora poate fi citit 

https://exactsystems.ro/_get/www/Poland-Romania-Information-of -ORAȘUL-esenta-ofagreement-

a-Joint-Controllers.pdf 

e) În cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.uk.com: Exact Systems Ltd 

2.09 Grosvenor House, Hollinswood Road, Telford, TF2 9TW și Exact Systems sp. z o.o. cu sediul 

social în Częstochowa (42-200) la ul. Focha 53/5, înscrisă în registrul antreprenor al Registrului 

Național al Judecătorilor de către Judecătoria Sectorului Częstochowa, divizia comercială 17 a 

Registrului Național al Judecătorilor sub numărul KRS 0000729296, Număr de identificare al 

contribuabilului 5272849887, număr statistic de afaceri (REGON ) 380045465, capital social de 

100.000,00 zlot. Aceste companii efectuează un control al datelor personale ale utilizatorului pe baza 

contractului de control al asociației, conținutul cărora poate fi citit 

https://exactsystems.uk.com/_get/www/Poland-UK-Information-of-the-essence-ofagreement-of-

Joint-Controllers.pd 

f) În cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.es și exactsystems.pt: 

QUALITY LIASON SERVICES AUTOMOTIVE, S.L. Poligono Industrial de Las Gandaras, nr. 8 36400, O 

Porrino Pontevedra, Spania, QLS Automotive, Lda. Parque Industrial Autoeuropa, CCI 10201 2950-

557 Quinta do Anjo și Exact Systems sp. z o.o. cu sediul social în Częstochowa (42-200) la ul. Focha 

53/5, înscrisă în registrul antreprenor al Registrului Național al Judecătorilor de către Judecătoria 

Sectorului Częstochowa, divizia comercială 17 a Registrului Național al Judecătorilor sub numărul 



KRS 0000729296, Număr de identificare al contribuabilului 5272849887, număr statistic de afaceri 

(REGON ) 380045465, capital social de 100.000,00 zlot. Aceste companii efectuează un control 

asupra Datelor Personale ale Utilizatorului pe baza acordului de control al asociației, conținutul 

aranjamentelor esențiale din care poate fi citit https://exactsystems.es/_get/www/Poland-Spain-

Portugal-Information -of-the-esenta-ofagreement-a-Joint-Controllers.pdf 

 

g) În cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.de: Exact Systems GmbH 

Am Klinikum 7, 02828 Görlitz și Exact Systems sp. z o.o. cu sediul social în Częstochowa (42-200) la 

ul. Focha 53/5, înscrisă în registrul antreprenor al Registrului Național al Judecătorilor de către 

Judecătoria Sectorului Częstochowa, divizia comercială 17 a Registrului Național al Judecătorilor sub 

numărul KRS 0000729296, Număr de identificare al contribuabilului 5272849887, număr statistic de 

afaceri (REGON ) 380045465, capital social de 100.000,00 zlot. Aceste companii efectuează un 

control al datelor personale ale utilizatorului pe baza acordului de control al asociației, conținutul 

aranjamentelor esențiale ale cărora poate fi citit https://exactsystems.de/_get/www/Poland-

Germany-Information-of -ORAȘUL-esenta-ofagreement-a-Joint-Controllers.pdf 

h) În cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.nl sau exactsystem.be: 

Exact Systems bv Dr. Nolenslaan 157, 6136GM Sittard, Olanda și Exact Systems Belgia Hoogstraat, 

69, B3600 Genk, Belgia și Exact Systems sp. z o.o. cu sediul social în Częstochowa (42-200) la ul. 

Focha 53/5, înscrisă în registrul antreprenor al Registrului Național al Judecătorilor de către 

Judecătoria Sectorului Częstochowa, divizia comercială 17 a Registrului Național al Judecătorilor sub 

numărul KRS 0000729296, Număr de identificare al contribuabilului 5272849887, număr statistic de 

afaceri (REGON ) 380045465, capital social de 100.000,00 zlot. Aceste companii efectuează un 

control al datelor personale ale utilizatorului pe baza contractului de control al asociației, conținutul 

aranjamentelor esențiale din care poate fi citit https://exactsystems.nl/_get/www/Poland-

Netherlands-Belgium-Information -on-theessence-of-the-reciprocă acorduri de-mixt-Controllers.pdf 

 

i) În cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.cn: Exact Systems 
China Limited Centrul Mingzhu Room 215, No. 1019 North Nanquan Road Pudong District, Shanghai 
PR China 200122 și Exact Systems sp. z o.o. cu sediul social în Częstochowa (42-200) la ul. Focha 
53/5, înscrisă în registrul antreprenor al Registrului Național al Judecătorilor de către Judecătoria 
Sectorului Częstochowa, divizia comercială 17 a Registrului Național al Judecătorilor sub numărul 
KRS 0000729296, Număr de identificare al contribuabilului 5272849887, număr statistic de afaceri 
(REGON ) 380045465, capital social de 100.000,00 zlot. Întrucât Exact Systems China Limited este 
situată în afara SEE, Exact Systems sp. z o.o. își transferă datele personale pe baza clauzelor standard 
de protecție a datelor cu caracter personal acceptate de Comitet care asigură siguranța 
corespunzătoare și drepturile executorii ale utilizatorilor, precum și căile de atac eficiente. O copie a 
valorilor mobiliare aplicate este disponibilă la adresa https://eurlex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=ro Și https://eurlex.europa.eu/LexUriServ 
/LexUriSrrv.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:PL:PDF. 
 
j) În cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.com.tr: Exact Systems Kalite 

Kontrol Ltd. Sti. Akdeniz Mah. Vali Kazim Dirik Cad. Nr: 32/32 K: 3 Konak IZMIR / TURCIA și Exact 

Systems sp. z o.o. cu sediul social în Częstochowa (42-200) la ul. Focha 53/5, înscrisă în registrul 

antreprenor al Registrului Național al Judecătorilor de către Judecătoria Sectorului Częstochowa, 

divizia comercială 17 a Registrului Național al Judecătorilor sub numărul KRS 0000729296, Număr de 

identificare al contribuabilului 5272849887, număr statistic de afaceri (REGON ) 380045465, capital 



social de 100.000,00 zlot. De la sistemele Exact Kalite Kontrol Ltd. Sti. este situată în afara SEE, Exact 

Systems sp. z o.o. își transferă datele personale pe baza clauzelor standard de protecție a datelor cu 

caracter personal acceptate de Comitet care asigură siguranța corespunzătoare și drepturile 

executorii ale utilizatorilor, precum și căile de atac eficiente. O copie a valorilor mobiliare aplicate 

este disponibilă la adresa https://eurlex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=ro Și https://eurlex.europa.eu/LexUriServ 

/LexUriSrrv.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:PL:PDF. 

k) În cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.ru: CJSC Exact Systems 
123007, autostrada Khoroshevskoe, 32A, bld. 22, biroul 428, Rusia, Moscova și Exact Systems sp. z 
o.o. cu sediul social în Częstochowa (42-200) la ul. Focha 53/5, înscrisă în registrul antreprenor al 
Registrului Național al Judecătorilor de către Judecătoria Sectorului Częstochowa, divizia comercială 
17 a Registrului Național al Judecătorilor sub numărul KRS 0000729296, Număr de identificare al 
contribuabilului 5272849887, număr statistic de afaceri (REGON ) 380045465, capital social de 
100.000,00 zlot. Întrucât CJSC Exact Systems este localizată în afara SEE, Exact Systems sp. z o.o. își 
transferă datele personale pe baza clauzelor standard de protecție a datelor cu caracter personal 
acceptate de Comitet care asigură siguranța corespunzătoare și drepturile executorii ale 
utilizatorilor, precum și căile de atac eficiente. 
O copie a valorilor mobiliare aplicate este disponibilă la adresa https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=ro Și 
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ /LexUriSrrv.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:PL:PDF. 
 
2. Ce principii aplică Controllerul în timp ce procesează datele personale?  
 
2.24. Din contul activității de afaceri efectuate, controlorul colectează și procesează datele personale 
în conformitate cu legile interne aplicabile ale controlorului, în special GDPR.  
2.25. Controlorul va asigura transparența prelucrării datelor cu caracter personal și va informa 
întotdeauna despre prelucrarea acestor date în momentul colectării lor, inclusiv scopul și baza legală 
pentru prelucrarea ulterioară. 
 2.26. Controlorul este special în privința tuturor datelor cu caracter personal care trebuie colectate 
numai în scopul necesar pentru scopul specific și prelucrate numai pentru o perioadă necesară.  
2.27. Prelucrarea datelor personale, controlorul va asigura siguranța și confidențialitatea acestora, 
precum și accesul la informațiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal către utilizatori. 
Dacă, în ciuda măsurilor de securitate aplicate, a avut loc o încălcare a datelor cu caracter personal 
(de exemplu, "scurgeri" sau pierderi de date), controlorul informează persoanele vizate despre astfel 
de evenimente în conformitate cu legea.  
2.28. Pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor personale, controlorul a implementat 
proceduri care permit accesul la datele cu caracter personal numai persoanelor autorizate și numai 
în scopul necesar în ceea ce privește sarcinile pe care le îndeplinesc.  
2.29. Controlorul aplică soluții organizaționale și tehnice pentru a se asigura că toate operațiunile 
legate de datele cu caracter personal vor fi înregistrate și efectuate numai de către persoanele 
autorizate.  
2.30. De asemenea, controlorul va lua toate măsurile necesare pentru a garanta că subcontractanții 
săi și alte entități cooperante aplică măsuri de siguranță adecvate de fiecare dată când prelucrează 
date cu caracter personal la ordinul controlorului.  
2.31. Controlorul efectuează periodic o analiză a riscurilor și monitorizează gradul de adecvare al 
titlurilor aplicate privind datele personale la amenințările identificabile. Dacă este necesar, 
controlorul va implementa măsuri suplimentare pentru a spori siguranța datelor. 
 
3. Ce date personale sunt procesate de controlor?  



3.1. Serviciu În cazul utilizării Serviciului de către Utilizator, Controlorul va procesa următoarele Date 
cu caracter personal:  
a) Date necesare pentru utilizarea Serviciului: 
• Dacă Utilizatorul nu și-a dat consimțământul de a procesa datele specificate la paragraful alin.  
3.1 litera b) de mai jos, este necesar să se păstreze informațiile privind lipsa de consimțământ care 
este înregistrată ca fișier cookie;  
b) Datele necesare pentru utilizarea Serviciului:  
• Numele gazdei;  
• Tipul unui browser;  
• Tipul sistemului de operare;  
• Timpul de acces;  
• Adresele site-urilor web vizitate în cadrul Serviciului;  
• Adresa site-ului web de la care utilizatorul a ajuns la serviciu;  
• Alte identificatori ai utilizatorilor;  
• Informațiile colectate cu ajutorul fișierelor Cookie sau a altor tehnologii similare. 
 
În cazul în care utilizatorul și-a dat consimțământul, datele de mai sus vor fi colectate atât în cazul 
utilizării Serviciului, cât și al serviciilor furnizate de entități externe cu utilizarea Serviciului. Vă rugăm 
să fiți informat că Utilizând Serviciul fără a schimba setările de software / browser, Utilizatorul dă 
consimțământul de a stoca fișierele Cookie și tehnologii similare în dispozitivul utilizatorului și de a 
folosi informațiile stocate în acesta. 
 
3.2. Buletin informativ În cazul în care utilizatorul încheie un acord de primire a buletinului 

informativ, controlorul, în afară de datele personale indicate în par. 3.1 de mai sus, va procesa în 

plus adresa de e-mail a Utilizatorului care este necesară pentru a furniza servicii legate de trimiterea 

Newsletter-ului. 

3.3. Formular de contact Dacă utilizatorul utilizează formularul de contact, controlerul, în afară de 
datele personale indicate în par. 3.1 de mai sus, va procesa în plus:  
a) datele necesare pentru a furniza servicii legate de formularul de contact sub forma:  
• adresei de e-mail sau a unui număr de telefon;  
• conținutul mesajului de contact;  
b) Alte date personale - dacă sunt furnizate în mod voluntar de către Utilizator, care trebuie înțelese 
ca acordând consimțământul de a le prelucra. 
 
3.4. Chat live Dacă utilizatorul utilizează Live Chat, controlerul, în afară de datele personale indicate 
în par. 3.1 de mai sus, va procesa în plus:  
a) datele necesare pentru a furniza servicii legate de Live Chat, adică conținutul mesajului trimis prin 
Live Chat;  
b) alte date personale, inclusiv numele și prenumele și adresa de e-mail - în cazul în care acestea 
sunt furnizate în mod voluntar de către Utilizator, care trebuie înțelese ca acordând consimțământul 
de a le prelucra. 
 
3.5. Legătura cu Exact People 
În cazul în care utilizatorul încheie un acord de utilizare a link-ului către persoane exacte, în afară de 
datele personale indicate în par. 3.1 de mai sus, va procesa în plus numărul de telefon necesar 
pentru a furniza servicii legate de Link to People Exact. 
 
4. Este obligatorie furnizarea datelor personale pentru Utilizator?  
4.1. Prestarea serviciilor de date personale precizate la alin. 3.1 litera a) este voluntară, totuși, 
imposibilitatea de a le furniza face imposibilă utilizarea Serviciului. Furnizarea altor date personale 
este voluntară. Activitatea Utilizatorului Serviciului, inclusiv datele sale personale, va fi înregistrată în 



jurnalele de sistem (un program special folosit pentru a stoca o înregistrare cronologică care conține 
informații despre eveniment și acțiuni privind sistemul informatic utilizat pentru prestarea serviciilor 
de către Controlor). Informațiile privind site-urile web vizitate și utilizarea serviciilor și serviciilor 
disponibile ca parte a Serviciului vor fi de asemenea furnizate de fișiere cookie. Toate aceste 
instrumente fac serviciul ușor de utilizat. Prin urmare, imposibilitatea de a le furniza poate avea un 
impact asupra confortului utilizării Serviciului, poate împiedica utilizarea lui sau face imposibilă 
afișarea unor informații pentru Utilizator. Cu toate acestea, va preveni în cea mai mare parte 
controlorul să obțină informații statistice anonime, utilizate pentru a îmbunătăți calitatea Serviciului. 
În plus, utilizarea Serviciului poate necesita furnizarea următoarelor date suplimentare: 
 
a) Buletin informativ Furnizarea de adrese de e-mail este voluntară, dar este necesară furnizarea 
serviciului. În caz contrar, Buletinul informativ nu va fi disponibil.  
b) Formularul de contact Furnizarea datelor cu caracter personal specificate la alin. 3.3 litera a) este 
voluntară, dar este necesară pentru ca ancheta prezentată pe formularul de contact să fie acceptată 
și tratată și nerealizarea acestora face ca serviciul să fie indisponibil. Furnizarea altor date personale 
este voluntară și nu are niciun impact asupra anchetei care trebuie acceptată și tratată.  
c) Chat live Scrierea mesajului și trimiterea lui prin Live Chat este voluntară și totuși necesară pentru 
ca ancheta să fie acceptată și tratată prin Live Chat, iar nerealizarea acestora face ca serviciul să fie 
indisponibil. Furnizarea altor date personale este voluntară și nu are niciun impact asupra anchetei 
care trebuie acceptată și tratată.  
d) Legătura cu persoanele exacte Furnizarea numărului de telefon este voluntară, totuși necesară în 
scopul redactării 
 

5. Care sunt scopurile și temeiurile legale ale procesării datelor cu caracter personal?  

Controlorul va procesa date cu caracter personal în următoarele scopuri:  

a) În scopul furnizării electronice a Serviciilor ca parte a Serviciului, și anume Website, Buletin 

informativ, Live Chat, Formular de contact, Link către persoanele exacte - atunci prelucrarea este 

necesară pentru realizarea acordul (articolul 6 paragraful 1 litera b) din GDPR);  

b) din punct de vedere tehnic, administrativ, în scopul asigurării siguranței sistemului IT și al 

gestionării acestui sistem - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Controlorului 

(art.6 alin. (1) lit.f) din GDPR);  

c) în scopuri analitice și statistice - consimțământul Utilizatorului va fi temeiul juridic al prelucrării 

(art.6 alin. (1 lit.a) din GDPR);  

d) În cazul în care Utilizatorului i se oferă conținut comercial ca parte a marketingului propriu - 

consimțământul Utilizatorului va fi temeiul juridic al procesării (art.6 alin.1 lit.a) din GDPR);  

e) În scopul stabilirii și afirmării posibile a revendicărilor sau protejării acestora - atunci prelucrarea 

este necesară în scopul intereselor legitime ale Controlorului (art.6 alin. (1) lit.f) din GDPR). 

 

6. Cât timp sunt procesate datele personale? Perioada prelucrării datelor personale de către 

controlor depinde de tipul de servicii prestate și de scopul prelucrării. Perioada prelucrării datelor cu 

caracter personal poate fi, de asemenea, rezultată din prevederile legii atunci când acestea 

constituie baza prelucrării. În cazul procesării datelor personale pe baza interesului legitim al 

controlorului, de ex. din motive de securitate, datele sunt procesate pentru perioada care permite 

realizarea unor astfel de interese sau pentru a raporta obiecții efective împotriva procesării datelor. 

Dacă prelucrarea are loc pe baza consimțământului, datele personale sunt procesate până când 

acest consimțământ a fost retras. Dacă prelucrarea are loc pe baza necesității de a încheia și efectua 

acordul, datele cu caracter personal sunt procesate până la expirarea / încheierea unui astfel de 

acord. Perioada prelucrării datelor cu caracter personal poate fi prelungită atunci când prelucrarea 

este indispensabilă pentru stabilirea sau revendicarea revendicărilor sau pentru protecția împotriva 



acestora și după această perioadă numai în cazul și în scopul prevăzut de lege. După expirarea 

perioadei de prelucrare, datele cu caracter personal sunt șterse definitiv sau anonimate. 

  

7. Destinatarii datelor cu caracter personal  

7.1. Datele personale ale utilizatorilor pot fi puse la dispoziția entităților care furnizează servicii la 

comanda și în numele controlorului, de ex. să gestioneze Serviciul și serviciile disponibile, în special 

în domeniul serviciilor IT, serviciilor de marketing, serviciilor analitice, arhivării, consultanților 

profesioniști. Controlorul va pune la dispoziție aceste date pe baza acordului de prelucrare a datelor 

cu caracter personal sau a altui instrument juridic în conformitate cu art. 28 din GDPR, care asigură o 

protecție adecvată a datelor cu caracter personal. 

 

7.2. În cazuri justificate, datele personale ale utilizatorilor pot fi, de asemenea, puse la dispoziția 

entităților autorizate să le obțină în baza legilor aplicabile, de ex. autoritățile de aplicare a legii, în 

cazul în care autoritatea solicită divulgarea acestor date pe baza temeiului juridic relevant (de 

exemplu, în scopul procedurilor penale în curs).  

7.3. Datele personale prelucrate de către Controlor nu vor fi puse la dispoziția terților, în 

conformitate cu alin. 7.1. și 7.2. cu excepția cazului în care: a) obligația de divulgare a datelor cu 

caracter personal rezultă din legile aplicabile sau atunci când trebuie furnizate date cu caracter 

personal în scopul protejării drepturilor controlorului sau soluționării litigiilor; sau b) utilizatorul a 

dat consimțământul de a furniza date cu caracter personal unor terțe părți.  

7.4. În fiecare dintre situațiile menționate anterior, datele cu caracter personal pot fi puse la 

dispoziție numai în cazul în care există un temei juridic material (de exemplu, consimțământul, de 

exemplu în cazul comercializării, acordului sau interesului legitim).  

7.5. Furnizarea de date cu caracter personal pe baza acordului de procesare menționat la alin. 7.1. 

de mai sus, Controlorul va obliga terții să respecte garanțiile și procedurile legate de protecția 

datelor cu caracter personal ale utilizatorilor prevăzute de lege. În acest caz, aceste entități nu vor fi 

autorizate să utilizeze datele personale ale utilizatorilor în scopuri proprii (datele vor fi prelucrate 

întotdeauna în numele și pentru nevoile controlorului), iar acțiunile lor fac obiectul legilor aplicabile 

și al acestei politici de confidențialitate.  

7.5. Controlorul nu va vinde datele personale ale utilizatorilor.  

7.6. În cazul reorganizării sau vânzării activității sau a părții sale și transferului întregului proprietate 

sau a părții sale către noul proprietar, datele personale ale utilizatorilor pot fi transferate 

cumpărătorului în scopul continuării activității. 

 

8. Transferul datelor cu caracter personal în afara spațiului economic european Este posibilă 

transferarea datelor personale ale utilizatorilor în afara Spațiului Economic European (SEE), cu 

condiția ca nivelul adecvat al protecției datelor cu caracter personal să fie asigurat și recunoscut în 

special prin:  

a) cooperarea cu entitățile care prelucrează date cu caracter personal în țările în legătură cu care a 

fost emisă o decizie relevantă a Comisiei Europene;  

b) Respectarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană;  

c) Respectarea normelor valabile privind întreprinderile aprobate de o autoritate de supraveghere 

competentă;  

d) în cazul transferului de date către SUA - cooperarea cu entitățile care participă la programul 

Privacy Shield, aprobat prin decizia Comisiei Europene. 

  

9. Luarea automată a deciziilor și a profilării utilizatorului are loc pe baza datelor personale care au 

un impact asupra utilizatorului?  



Controlorul utilizează datele personale pentru evaluare și automatizarea profilării. Evaluarea și 

profilarea vor fi efectuate în scopul analizării datelor privind activitatea Utilizatorului în cadrul 

Serviciului, culegerea datelor demografice referitoare la Utilizator sau în scopul personalizării 

conținutului Serviciului în vederea îmbunătățirii acestuia. Profilarea nu are efecte juridice pentru 

Utilizator și nu are niciun impact asupra posibilității Utilizatorului de a utiliza Serviciul. Este folosit în 

primul rând pentru a ajuta controlorul să cunoască preferințele și comportamentele utilizatorilor de 

servicii și să îmbunătățească serviciul pe baza unei astfel de analize. Prin urmare, aceste date sunt 

prelucrate numai în scopul administrării site-ului web și asigurării unor servicii de găzduire eficiente 

și nu sunt asociate cu datele utilizatorilor individuali. 

 

III. Drepturile utilizatorilor  

1. Dreptul de acces Utilizatorul are dreptul, în orice moment, de a obține informații dacă și ce tip de 

date cu caracter personal sunt procesate de controlor. Dacă Controlorul procesează datele personale 

ale Utilizatorului, Utilizatorul poate obține accesul la acestea sau poate solicita Controlorului o copie 

a Datelor Personale supuse procesării. Prima copie a Datelor cu caracter personal este oferită 

gratuit, următoarele copii pot fi eliberate contra plată. 

2. Dreptul de a rectifica datele personale Utilizatorul poate solicita în orice moment controlul să-și 

rectifice imediat datele personale incorecte sau incomplete. 

  

3. Dreptul de a restricționa datele personale Utilizatorul poate solicita în orice moment prelucrarea 

datelor sale personale să fie restricționată de către Controlor. Dacă cererea este justificată, 

controlorul este autorizat să stocheze astfel de date personale. Orice alte acțiuni, cu excepția 

depozitării, necesită un consimțământ separat, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară 

din cauza protecției cererilor sau drepturilor unei alte persoane sau din motive cruciale legate de 

interesul public. 

  

4. Dreptul de a transfera date personale În cazul în care datele personale de pe utilizator sunt 

prelucrate în mod automat în baza consimțământului utilizatorului sau în baza executării 

contractului, utilizatorul poate solicita în orice moment controlul să furnizeze datele sale personale 

într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină. La cererea 

utilizatorului, datele personale vor fi trimise de către controlor la un alt controlor indicat de 

utilizator, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic. 

  

5. Dreptul de a șterge datele personale (așa-numitul drept de uitat) Utilizatorul are dreptul de a 

solicita ca Controlorul să ștergă imediat datele sale personale, iar în cazul în care are loc vreun motiv 

prevăzut la art. 17 din GDPR, controlorul este obligat să le șterge fără întârzieri nejustificate. 

 

6. Dreptul de a obiecta Dacă Controlorul procesează datele personale ale Utilizatorului pe baza unui 
interes legitim, Utilizatorul poate oricând să se opună unei astfel de procesări. 
  
7. Dreptul de retragere a consimțământului 7.1. Utilizatorul poate retrage consimțământul pentru 
prelucrarea datelor personale în orice moment. Retragerea nu va afecta conformitatea procesului de 
prelucrare cu legea, proces care a intrat în vigoare înainte de retragere. 7.2. Pentru a retrage în mod 
eficient consimțământul: a) În cazul utilizării Serviciului și a Serviciilor - trebuie să contactați 
Controlorul în modul specificat în capitolul III.9.6. a politicii de confidențialitate; b) În cazul 
abonamentului la Buletinul informativ - trebuie să utilizați linkul de dezactivare care se găsește la 
sfârșitul Buletinului informativ și să confirmați demisia din Buletinul informativ. 7.3. Controlorul 
asigură că cererea de retragere a consimțământului este investigată imediat. După ce cererea a fost 



investigată, controlorul va înceta să proceseze datele personale ale utilizatorului procesate pe baza 
consimțământului (de exemplu, în scopul obținerii informațiilor comerciale și comerciale în format 
electronic și telefonic). Până la momentul investigării cererii se poate întâmpla ca utilizatorul să 
primească informații de la controlorul de care a demisionat prin retragerea consimțământului 
datorită timpului necesar procesării aplicației în sistemele utilizatorului. 7.4. Retragerea 
consimțământului de către Utilizator nu va exclude prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter 
personal, cu rezerva că prelucrarea ulterioară va avea loc în alt scop și din alte motive decât 
prelucrarea efectuată pe baza consimțământului. 
  
8. Dreptul de a depune o reclamație Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de 
supraveghere care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal. 
 

9. Cum poate Utilizatorul să contacteze Controlorul și să-și exercite drepturile?  

9.1. Cererea Utilizatorului trimisă Controlorului ar trebui să conțină în mod explicit motivele pentru 

depunerea unei astfel de solicitări, și anume: a) care drept este Utilizatorul este dispus să exercite; 

b) Procedura de procesare la care se referă cererile.  

9.2. Dacă controlorul nu este capabil să identifice persoana care transmite cererea, acesta va solicita 

utilizatorului informații suplimentare.  

9.3. Cererea poate fi depusă personal sau prin intermediul unui intermediar (de exemplu, un 

membru al familiei). În ceea ce privește siguranța datelor personale, controlorul va sfătui să utilizeze 

o procură certificată de un notar public sau de către un consilier juridic sau avocat autorizat, care va 

accelera substanțial verificarea autenticității cererii.  

9.4. Răspunsul la solicitare trebuie furnizat în termen de o lună de la primirea acestuia. Dacă această 

limită de timp trebuie extinsă, controlorul trebuie să notifice persoana care face cererea.  

9.5. Răspunsul se face prin poștă tradițională, cu excepția cazului în care cererea a fost făcută prin e-

mail sau prin formular electronic.  

9.6. Controlorul a numit supraveghetorul pentru protecția datelor personale. În cazul în care 

Utilizatorul dorește să își exercite drepturile, acesta trebuie să contacteze Controlorul: 

 

a) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.pl și exactsystems.com: • În 

scris la următoarea adresă: Exact Systems sp. z o.o., ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa, cu o 

adnotare: Politica de confidențialitate; • prin e-mail la următoarea adresă: odo@exactsystems.pl; 

  

b) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.cz la adresa punctului de 

contact comun al controlorilor în comun: • în scris, la următoarea adresă: Republica Cehă S.R.O. Na 

Honech 832/16, 720 00 Ostrava - Hrabová, Republica Cehă, cu o adnotare: Politica de 

confidențialitate, • prin e-mail la adresa: office@exactsystems.cz 

  

c) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.sk la adresa punctului de 

contact comun al controlorilor în comun: • în scris la următoarea adresă: Exact Systems Slovakia 

s.r.o. Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, Slovacia, cu o adnotare: Politica de confidențialitate, • prin e-

mail la adresa: office@exactsystems.sk 

  

d) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.hu la adresa punctului de 

contact comun al controlorilor în comun: • în scris la următoarea adresă: Exact Systems Hungary Kft. 

H-1146 Budapest, Hungária körút 140-144, cu o adnotare: Politica de confidențialitate, • prin e-mail 

la adresa: office@exactsystems.hu 

  



e) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.ro la adresa punctului de 

contact comun al controlorilor în comun:  

• în scris la următoarea adresă: Exact Systems SRL Blvd. Unirii, N. 27, Bloc 15, Sc.1, Etaj 7, Apt. 19 

București, România, cu o adnotare: Politica de confidențialitate, 

• prin e-mail la următoarea adresă: office@exactsystems.ro 

  

f) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.uk.com la adresa punctului 

de contact comun al controlorilor în comun: • în scris la următoarea adresă: Exact Systems Ltd 2.09 

Grosvenor House, Hollinswood Road, Telford, TF2 9TW , cu o adnotare: Politica de confidențialitate, 

• prin e-mail la următoarea adresă: office.uk@exactsystems.com 

  

g) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.es la adresa punctului de 

contact comun al controlorilor în comun: • în scris, la următoarea adresă: QUALITY LIASON SERVICES 

AUTOMOTIVE, S.L. Poligono Industrial de Las Gandaras, nr. 8 36400, O Porrino Pontevedra, Spania, 

cu o adnotare: Politica de confidențialitate, • prin e-mail la adresa: vigo@qls-services.com 

  

h) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.pt la adresa punctului de 

contact comun al controlorilor în comun: • în scris, la următoarea adresă: QLS Automotive, Lda. 

Parque Industrial Autoeuropa, CCI 10201 2950-557 Quinta do Anjo, cu o adnotare: Politica de 

confidențialitate, • prin e-mail la următoarea adresă: palmela@qls-services.com 

  

i) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.de la adresa punctului de 

contact comun al controlorilor în comun: • în scris la următoarea adresă: Exact Systems GmbH Am 

Klinikum 7, 02828 Görlitz, cu o notă: Politica de confidențialitate , • prin e-mail la următoarea 

adresă: office@exactsystems.de 

  

j) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.nl la adresa punctului de 

contact comun al controlorilor în comun: • în scris la următoarea adresă: Exact Systems bv Dr. 

Nolenslaan 157, 6136GM Sittard, Olanda, cu o adnotare : Politica de confidențialitate, • prin e-mail 

la următoarea adresă: office@exactsystems.nl 

  

k) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.be la adresa punctului de 

contact comun al controlorilor în comun: • în scris, la următoarea adresă: Exact Systems Belgia 

Hoogstraat 69, B3600 GENK, Belgia, cu o notă: Confidențialitate Politică, • prin e-mail la următoarea 

adresă: office@exactsystems.be 

 

l) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.cn: • în scris cu o adnotare - 
Politica de Confidențialitate la următoarea adresă: - Exact Systems China Limited Centrul Mingzhu 
Room 215, No. 1019 North Nanquan Road Pudong District, Shanghai PR China 200122 sau 
- Exact Systems sp. z o.o., ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa; • prin e-mail la următoarea adresă: 
office@exactsystems.cn 
  
m) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.com.tr: • în scris, cu o 
adnotare - Politica de confidențialitate la următoarea adresă: - Exact Systems Kalite Kontrol Ltd. Sti. 
Akdeniz Mah. Vali Kazim Dirik Cad. Nr: 32/32 K: 3 Konak IZMIR / TURCIA sau - Exact Systems sp. z 
o.o., ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa; • prin e-mail la următoarea adresă: 
office.turkey@exactsystems.com.tr 
  



n) în cazul utilizării Serviciului prin intermediul domeniului exactsystems.ru: • în scris cu o adnotare - 
Politica de confidențialitate la următoarea adresă: - CJSC Exact Systems 123007, autostrada 
Khoroshevskoe, 32A, bld. 22, biroul 428, Rusia, Moscova sau - Exact Systems sp. z o.o., ul. Focha 
53/5, 42-200 Częstochowa; • prin e-mail la următoarea adresă: office@exactsystems.ru 
 
IV. Fișiere cookie și alte tehnologii Internet Controlerul va folosi fișiere cookie și alte tehnologii 

Internet pentru a îmbunătăți Serviciul, a facilita utilizarea acestuia și a le adapta nevoilor 

utilizatorului.  

1. Cookies  

1.1. Două fișiere cookie de bază sunt utilizate în serviciu: a) cookie-uri de sesiune - fișiere temporare, 

sunt stocate până când utilizatorul se loghează, părăses, te sau oprește browserul; b) Cookie-urile 

persistente - stocate pe dispozitivul utilizatorului pentru perioada specificată în parametrii Cookie 

până când acestea expiră sau sunt șterse de către Utilizator;  

1.2. Cookie-urile sunt folosite pentru: a) Ajustarea conținutului de pe site-urile Serviciului în 

preferințele utilizatorului și optimizarea utilizării site-urilor web; în special, aceste fișiere permit 

identificarea dispozitivului utilizatorului și afișarea corectă a site-ului, adaptată nevoilor individuale 

ale utilizatorului; b) Creați statistici pentru a înțelege modul în care utilizatorii de servicii utilizează 

site-urile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului lor.  

1.3. Următoarele cookie-uri sunt utilizate în cadrul Serviciului:  

a) Cookie-urile "necesare" care permit utilizarea serviciilor disponibile ca parte a Serviciului, de ex. 

autentificare Cookie-urile utilizate în legătură cu serviciile care necesită autentificare ca parte a 

Serviciului;  

b) Cookie-urile utilizate pentru a asigura siguranța, de ex. utilizat pentru a detecta fraude în 

domeniul autentificării ca parte a Serviciului;  

c) Cookie-urile "eficiente" care permit colectarea informațiilor despre metoda de utilizare a site-

urilor de servicii; 

d) Cookie-urile "funcționale" care permit să se "rețină" setările selectate de utilizator și 

personalizarea interfeței utilizatorului, de ex. în scopul unei anumite limbi sau regiuni de origine a 

utilizatorului, dimensiunea fontului, designul site-ului etc.  

1.4. În multe cazuri, software-ul folosit pentru a naviga pe site-urile Web (browserul de Internet) 

implicit permite stocarea Cookies în dispozitivul utilizatorului. Utilizatorul dă consimțământul de a 

accepta modulele cookie modificând setările browserului care permit procesarea cookie-urilor sau 

acordând consimțământul în fereastra relevantă a Serviciului. Utilizatorii de servicii pot schimba în 

orice moment setările privind cookie-urile. Setările pot fi modificate, în special pentru ca cookie-urile 

să fie blocate automat în setările browserului sau să informeze de fiecare dată despre modul în care 

fișierele cookie sunt stocate în dispozitivul utilizatorului. Informații detaliate privind posibilitățile și 

metodele de manipulare a modulelor cookie sunt disponibile în setările software (browserul de 

Internet), de ex. în următoarele browsere: 

 

a) Microsoft Internet Explorer,  
b) Mozilla Firefox,  
c) Google Chrome,  
d) Safari,  
e) Opera.  
1.5. Fiți informat că utilizarea limitată a cookie-urilor poate afecta confortul de utilizare a Serviciului, 
poate împiedica utilizarea unei părți a Serviciului sau a Serviciilor sau poate perturba informațiile 
pentru afișarea Utilizatorului. În primul rând, totuși, va face imposibil pentru controlor să obțină 
informații anonime statistice utilizate pentru îmbunătățirea Serviciului.  



2. Alte tehnologii Internet  
2.1. Pentru a desfășura activități de marketing și remarketing, Controlorul utilizează următoarele 
activități de urmărire a tehnologiilor Internet realizate de Utilizatori ca parte a Serviciului:  
a) Mautic - Controlerul utilizează Mautic, scopul căruia este furnizarea de informații anonime asupra 
activității Utilizatorilor în cadrul Serviciului, pentru ajustarea și monitorizarea precisă a anunțurilor;  
b) SMS API - Controlorul utilizează SMS API care permite trimiterea mesajelor împușcate 
utilizatorilor care au comandat o astfel de corespondență prin abonarea listei și prin furnizarea de 
detalii de contact relevante;  
c) FreshMail - controlerul folosește FreshMail care permite controlerului să trimită e-mail-uri 
utilizatorilor care au comandat o astfel de corespondență prin abonarea la listă;  
d) Facebook Conversion Pixel - Facebook Pixel utilizează tehnologia Cookies, adică fișierele text 
introduse în dispozitivul utilizatorului, pentru a permite controlorului să analizeze sursele de mutare 
și metodele de utilizare a acestuia. Pixel Facebook colectează pe serverele sale date obținute din 
cookie-uri în dispozitiv și utilizează astfel de informații în scopul pregătirii rapoartelor și furnizării 
altor servicii legate de mutarea și utilizarea Internetului. Pixel Facebook poate, de asemenea, să 
transfere astfel de informații unor terțe părți, dacă acest lucru este necesar în conformitate cu legea 
sau dacă astfel de părți procesează astfel de informații în numele Facebook. Aceste date nu sunt 
niciodată combinate cu datele furnizate de Utilizator și sunt utilizate numai pentru a face analize 
statistice și mecanisme de corectare a erorilor de sistem. 
e) Google AdWords - Google AdWords folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți corectitudinea și 
eficiența activității de publicitate cu ajutorul programului AdWords. Google colectează pe serverele 
sale date obținute din cookie-uri în dispozitiv și utilizează astfel de informații în scopul pregătirii 
rapoartelor și furnizării altor servicii legate de mutarea și utilizarea Internetului. De asemenea, poate 
transfera astfel de informații unor terțe părți, dacă acest lucru este necesar în conformitate cu legea 
sau dacă astfel de părți procesează astfel de informații în numele Google. Aceste date nu sunt 
niciodată combinate cu datele furnizate de Utilizator și sunt utilizate numai pentru a face analize 
statistice și mecanisme de corectare a erorilor de sistem.  
f) Google Analytics - Google Analytics utilizează tehnologia Cookies, adică fișierele text introduse în 
dispozitivul utilizatorului, pentru a permite controlorului să analizeze sursele de mutare și metodele 
de utilizare a acestuia. Google colectează pe serverele sale date obținute din cookie-uri în dispozitiv 
și utilizează astfel de informații în scopul pregătirii rapoartelor și furnizării altor servicii legate de 
mutarea și utilizarea Internetului. De asemenea, poate transfera astfel de informații unor terțe părți, 
dacă acest lucru este necesar în conformitate cu legea sau dacă astfel de părți procesează astfel de 
informații în numele Google. Aceste date nu sunt niciodată combinate cu datele furnizate de 
Utilizator și sunt utilizate numai pentru a face analize statistice și mecanisme de corectare a erorilor 
de sistem.  
g) Web Storage - aceste fișiere și tehnologii sunt folosite pentru colectarea de statistici anonime și în 
scopul adaptării Serviciului la nevoile utilizatorilor, precum și în scopuri publicitare. Agenții de 
publicitate, companiile de cercetare și alte entități care le pot colabora pot, de asemenea, să le 
utilizeze.  
h) Linkuri și pluginuri către medii sociale - Serviciul permite utilizarea pluginurilor sociale, de ex. 
Facebook, Instagram, YouTube (de ex. "Ca," "Share") marcate cu pictograme obișnuite. În sensul său, 
există un cod care se referă la media sus-menționată. Conținutul Serviciului poate fi trimis pe un 
astfel de site sau serviciu. În funcție de setările prestabilite ale acestor site-uri sau de setările de 
confidențialitate ale Utilizatorului (în funcție de funcționalitatea site-ului), acesta poate fi public sau 
privat (de exemplu, poate fi văzut numai de prieteni, adepți sau pentru toți utilizatorii care accesează 
profilul utilizatorului). Există, de asemenea, legături externe în Serviciu, de ex. la profilul 
Controlorului pe Facebook, LinkedIn, Instagram sau pe canalul nostru YouTube. Utilizând astfel de 
link-uri, utilizatorul părăsește site-ul web. Controlorul nu are control asupra tipului de date colectate 
de furnizorul de pluginuri sau site-uri de social media și despre modul în care procesează astfel de 
date. Pentru a obține informațiile privind scopul și scopul colectării datelor, inclusiv fișierele cookie 



utilizate în acestea, despre prelucrarea și utilizarea ulterioară de către consultanții externi și despre 
drepturile pe care le au Utilizatorii, precum și despre opțiunile setărilor de confidențialitate, 
Utilizatorul trebuie să citiți informațiile privind protecția datelor cu privire la un anumit furnizor. 
 
2.2. Utilizatorul dă consimțământul de a utiliza alte tehnologii de Internet furnizate de Utilizator prin 
marcarea "ferestrei" relevante în cadrul Serviciului. 
 
V. Modificări în politica de confidențialitate 
  
Controlor de date personale înseamnă că această politică de confidențialitate este verificată în mod 
regulat și actualizată, dacă este necesar. Versiunea curentă a politicii de confidențialitate intră în 
vigoare la data de 07.06.2019 r. În caz de necesitate, controlorul poate modifica și completa Politica 
de confidențialitate. Utilizatorii vor fi informați despre orice modificări sau suplimente care fac parte 
din Serviciu. 
 


