POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR
1. Date generale cu privire la protecția datelor
Abstract
Vă prezentăm o imagine de ansamblu cu privire la informațiile dumneavoastră personale atunci
când vizitați site-ul nostru. Informațiile personale sunt orice fel de date cu care ați putea fi
identificaț personal. Informații detaliate privind protecția datelor cu caracter personal pot fi
găsite în politica de confidențialitate descrisă mai jos.

Coletarea datelor pe site-ul nostru
Cine este responsabil de colectarea datelor pentru acest site?
Datele colectate pe acest site sunt procesate de către operatorul site-ului. Datele de contact ale
operatorului pot fi găsite mai jos.
Cum colectăm datele dumneavoastră?
O parte din date sunt colectate în momentul în care ni le furnizați. Acestea ar putea fi, de
exemplu, datele pe care le introduceți în formularul nostru de contact.
Alte date sunt colectate automat de către sistemul nostru IT în momentul în care vizitați site-ul.
Aceste date sunt în principal date tehnice, cum ar fi browser-ul și sistemul de operare pe care le
utilizați sau când accesați o pagină. Aceste date sunt colectate automat în momentul în care ne
accesați website-ul.
Pe lângă cele două tipuri de date menționate mai sus, cookie-urile noastre colectează date cu
privire la modul în care utilizatorii nostri interacționează cu site-ul. Acest tip de date sunt
colectate doar după acceptarea politicii de cookie-uri.

Cum folosim datele colectate?
O parte din aceste date asigură buna funcționare a site-ului. Alte tipuri de informații ne ajută să
analizăm modul în care vizitatorii site-ului interacționează cu acesta.
Datele pe care le colectăm ar putea de asemenea să fie folosite pentru a crea campanii
personalizate de marketing, create special pentru utilizatorii site-ului nostru.
Ce drept aveți asupra datelor dumneavoastră?
Aveți în permanență dreptul de a cere informații cu privire la datele stocate, originea lor,
destinatarii și scopul colectării acestora fără costuri. De asemenea, aveți dreptul de a cere ca
aceste date să fie corectate, blocate sau șterse. Ne puteți contacta în orice moment folosind
adresa furnizată în secțiunea 2, pentru a clarifica orice întrebări cu privind problema
confidențialității și protecția datelor. Desigur, puteți de asemenea să depuneți o plângere
autorităților competente.

Analiza datelor și servicii ale părților terțe
Atunci când ne vizitați site-ul, pot fi făcute analize statistice ale comportamentului
dumneavoastră de navigare. Acest lucru se realizează în principal folosind cookie-uri și
instrumente de analiză a datelor. Analiza comportamentului dumneavoastră este anonimă,
adică nu vă vom putea identifica cu ajutorul acestor date. Vă puteți sustrage de la această
analiză, neacceptând politica noastră de cookie-uri sau blocând cookie-urile nostre prin
intermediul setărilor browser-ului dumneavoastră. Informații detaliate pot fi găsite mai jos.
Puteți contesta participarea la această analiză. Vă vom informa mai jos despre modul de
exercitare a opțiunilor în acest sens.

2. Informații generale și obligatorii
Protecția datelor
Operatorii acestui site iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastă personale. Tratăm
datele dumneavoastră personale ca fiind confidențiale și ne supunem reglementărilor legale
privind protecția datelor și acestei politici de confidențialitate.

Dacă folosiți acest website, diverse tipuri de date personale vor fi colectate. Datele personale
sunt acele informații cu ajutorul cărora puteți fi identificat personal. Această politică de
confidențialitate explică ce tip de informații colectăm, felul în care le folosim și motivul datorită
căruia acest lucru se întâmplă.
A se lua la cunoștință faptul că datele transmise prin intermediul internetului (ex. prin email)
pot fi supuse unor încălcări ale securității. Nu este posibilă protecția completă a datelor dvs. de
la accesul terților.

Aviz cu privire la partea responsabilă pentru acest site
Partea responsabilă cu prelucrarea datelor de pe acest website:
Nos Trans SRL
Calea Aradului, nr. 23, bl. P64, ap. 39
Oradea, RO - 410223
Telephone: +40-359-175.575
Email: office@machine-saver.ro
Partea responsabilă se referă la persoana fizică sau juridică care decide, singură sau împreună
cu alții cu privire la scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume,
adrese de e-mail etc.).

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor
Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu conșimțământul dvs. expres.
Puteți să vă revocați în orice moment acest consimțământ. Un email informal care face această
cerere este suficient. Datele prelucrate înainte de a primi solicitarea dvs. pot fi prelucrate în
mod legal.

Dreptul de a depune o plângere organelor competente
Dacă a avut loc o încălcare a legislației privind protecția datelor, persoana afectată poate
depune o plângere la autoritatea de reglementare competentă. Aceasta este reprezentată de
ofițerul de protecție a datelor din statul român în care își are sediul compania. Procedurile de

depunere a unei reclamații poate fi găsită la următorul
link: https://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=procedura_plangerilor.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul să aveți date pe care le procesăm, pe baza consimțământului dvs. sau în urma
îndeplinirii unui contract, livrate automat dvs. sau unei terțe părți într-un format standard, care
poate fi citit tehnologic. Dacă aveți nevoie de transferul direct al datelor către o altă parte
responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de
vedere tehnic.

Criptare SSL sau TLS
Acest site utilizează criptarea SSL sau TLS din motive de securitate și pentru protecția
conținutului confidențial transmis, cum ar fi ofertele pe care ni le trimiteți nouă, ca operator de
site. Puteți recunoaște o conexiune criptată în linia de adrese a browserului atunci când se
schimbă de la "http: //" la "https: //" și pictograma de blocare este afișată în bara de adrese a
browserului dvs.
Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Informații, blocare, ștergere
După cum este permis de lege, aveți dreptul să primiți în orice moment informații gratuite cu
privire la datele dvs. personale stocate, precum și la originea acestora, destinatarul și scopul
pentru care au fost procesate. De asemenea, aveți dreptul să corectați, să blocați sau să ștergeți
aceste date.

Opoziția față de e-mailuri promoționale
Interzicem în mod expres utilizarea datelor de contact publicate în contextul cerințelor legale
privind notificarea site-urilor cu privire la trimiterea materialelor promoționale și informative
care nu au fost solicitate în mod expres. Operatorul site-ului își rezervă dreptul de a întreprinde
acțiuni juridice specifice dacă se primește materiale publicitare nesolicitate, cum ar fi spamul
prin e-mail.

3. Ofițerul de protecție a datelor
Ofițerul de protecție a datelor al acestei organizații
George Doroftei
Telefon mobil: +40 740 221 698
E-Mail: g.doroftei@machine-saver.ro

4. Colectarea datelor pe website-ul nostru
Cookie-uri
Majoritatea paginilor noastre web folosesc cookie-uri. Cookie-urile nu dăunează computerului
dvs. și nu conțin niciun virus. Cookie-urile ajută site-ul să fie mai ușor de utilizat, eficient și sigur.
Fișierele cookie sunt fișiere text de dimensiuni mici stocate pe computer și salvate de browserul
dvs.
Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt așa-numitele cookie-uri de sesiune. Acestea
sunt șterse automat după vizita dvs. Alte cookie-uri rămân în memoria dispozitivului până când
le ștergeți. Aceste module cookie fac posibilă recunoașterea browserului dvs. atunci când
vizitați ulterior site-ul.
Puteți configura browserul să vă informeze despre utilizarea cookie-urilor, astfel încât să puteți
decide de la caz la caz dacă să acceptați sau să respingeți un cookie. În mod alternativ,
browserul dvs. poate fi configurat să accepte automat cookie-urile în anumite condiții sau să le
respingă întotdeauna sau să șterge automat cookie-urile la închiderea browserului.
Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea acestui site web.
Cookie-urile care sunt necesare pentru a permite comunicațiile electronice sau pentru a oferi
anumite funcții pe care doriți să le utilizați (cum ar fi coșul de cumpărături) sunt stocate în
conformitate cu art. 6 paragraful 1 litera f din GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim
în stocarea cookie-urilor pentru a asigura un serviciu optimizat oferit fără erori tehnice. Dacă
sunt stocate și alte cookie-uri (cum ar fi cele utilizate pentru a analiza comportamentul dvs. de
navigare), acestea vor fi tratate separat în această politică de confidențialitate.

Fișierele de jurnal ale serverului
Furnizorul site-ului colectează și stochează automat informațiile pe care browserul dvs. le
transmite automat în "fișierele de jurnal ale serverului". Acestea sunt:


Tipul și versiunea browserului



Sistemul de operare folosit



Url-ul de referință



Numele gazdei calculatorului de acces



Timpul solicitării serverului



Adresa IP

Aceste date nu vor fi combinate cu ddate din alte surse.
Baza de prelucrare a datelor este art. 6 (1) (f) GDPR, care permite prelucrarea datelor pentru a
îndeplini un contract sau pentru a lua măsuri preliminare îndeplinirii unui contract.

Contactarea prin intermediul formularului de contact su prin email
Dacă ne trimiteți cereri prin intermediul formularului de contact sau al e-mailului, detaliile dvs.
vor fi stocate în formular sau în e-mail, inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat acolo în
scopul procesării cererii sau pentru întrebărilor ulterioare.
Nu vom împărtăși aceste informații fără consimțământul dvs.
Prin urmare, prelucrarea datelor introduse în formularul de contact sau în e-mail are loc
exclusiv pe baza consimțământului dvs. (articolul 6 (1) lit. GDPR).
Puteți revoca acest consimțământ în orice moment. Un mesaj informal prin e-mail pentru noi
este suficient. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate până la revocare nu
este afectată de revocare.
Informațiile pe care le furnizați în formularul de contact sau pe e-mail vor rămâne la noi până
când ne veți solicita să le ștergem, să revocăm consimțământul dvs. pentru stocare sau să
ștergem motivația pentru stocarea datelor (de exemplu, după ce cererea dvs. a fost procesată).

Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neschimbate.

5. Analiza statistică și publicitatea
Google marketing platform
Acest site utilizează platforma de marketing Google, un serviciu de analiză web, operat de
Google Inc. Cu adresa: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.
Platforma de marketing Google folosește așa-numitele cookie-uri. Acestea sunt fișiere text
stocate pe computer și care permit o analiză a utilizării site-ului de către dvs. Informațiile
generate de cookie despre utilizarea acestui site de web sunt de obicei transmise la un server
Google din SUA și stocate acolo.
Aceste cookie-uri sunt stocate pe baza articolului Art. 6 (1) (f) GDPR. Operatorul site-ului are un
interes legitim de a analiza comportamentul utilizatorilor pentru a optimiza atât site-ul său, cât
și publicitatea acestuia.
Serviciile incluse în platforma utilizată de site-ul nostru web: Google Analytics și Google
Optimize.
Anonimizarea IP-ului
Am activat funcția de anonimizare a IP-ului pe acest site. Adresa dvs. de IP va fi scurtată de
către Google în cadrul Uniunii Europene sau al altor părți la Acordul privind Spațiul Economic
European înainte de a fi transmisă în Statele Unite. Numai în cazuri excepționale, adresa IP
completă va fi trimisă la un server Google din SUA și redusă acolo. Google va utiliza aceste
informații în numele operatorului acestui site pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a
compila rapoarte privind activitatea acestuia și pentru a oferi alte servicii privind activitatea
site-ului și utilizarea Internetului pentru operator. Adresa IP transmisă de browser ca parte a
serviciului Google Analytics nu va fi combinată cu alte date deținute de Google.

Facebook

În afară de serviciul de analiză statistică și publicitate menționat mai sus, folosim, de asemenea,
codul Facebook Pixel pentru a colecta date și pentru a crea campanii personalizate. Acesta este
operat de Facebook Inc. Cu adresa: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, S.U.A.
Serviciul Facebook Pixel este menit să colecteze date despre modul în care utilizatorii noștri
utilizează site-ul nostru pentru a crea campanii publicitare personalizate pe platformele sociale
deținute de Facebook Inc. Datele culese de acest serviciu sunt trimise și stocate pe serverele
Facebook situate în S.U.A.
Cookie-urile Facebook sunt stocate pe baza Art. 6 (1) (f) GDPR. Operatorul site-ului are un
interes legitim de a analiza comportamentul utilizatorilor pentru a optimiza atât site-ul său, cât
și publicitatea acestuia.

Hotjar
Pentru a ne asigura că site-ul nostru nu are probleme de funcționalitate, folosim Hotjar, un
serviciu de înregistrare a comportamentului utilizatorilor, care ne ajută să înțelegem mai bine
modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul nostru. Toate datele colectate de acest
serviciu sunt anonime și sunt utilizate numai pentru a testa funcționalitatea site-ului nostru.
Datele colectate de către acest serviciu sunt prelucrate de Hotjar Limited, localizat la Nivel 2, St
Julians Business Center, Str. Elia Zammit 3, St Julians STJ 3155, Malta și stocate pe serverele sale
din Europa.
Cookie-urile Hotjar sunt stocate pe baza Art. 6 (1) (f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes
legitim de a analiza comportamentul utilizatorilor pentru a optimiza atât site-ul său, cât și
funcționalitatea acestuia.

Module pentru browser și excluderea cookie-urilor
Puteți preveni stocarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare în browserul dvs.
sau prin neacceptarea banner-ului pentru politica de cookie-uri. Cu toate acestea, dorim să
subliniem faptul că acest lucru poate însemna că nu veți putea să vă bucurați de
funcționalitatea completă a acestui site web.

De asemenea, puteți preveni transmiterea către Google a datelor generate de cookie-uri despre
utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) și prelucrarea acestor date de către Google,
descărcând și instalând plugin-ul browserului disponibil la următorul link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6. Newsletter
Date newsletter
Dacă doriți să primiți newsletter-ul nostru, avem nevoie de o adresă de e-mail validă, precum și
de informații care să ne permită să verificăm că sunteți proprietarul adresei de e-mail
specificate și că sunteți de acord să primiți acest buletin informativ. Nu se colectează date
suplimentare sau se colectează numai în mod voluntar. Utilizăm aceste date numai pentru a
trimite informațiile solicitate și nu le transmiteți unor terțe părți.
Prin urmare, vom prelucra orice date pe care le introduceți în formularul de contact numai cu
consimțământul dvs. în concordanță cu articolul 6 (1) (a) GDPR. Puteți revoca consimțământul
privind stocarea datelor și a adresei dvs. de e-mail, precum și utilizarea lor pentru trimiterea
buletinului informativ în orice moment, de ex. prin linkul "dezabonare" din buletinul informativ.
Datele prelucrate înainte de a primi solicitarea dvs. pot fi prelucrate în mod legal.
Datele furnizate la înscrierea în newsletter vor fi utilizate pentru a distribui newsletter-ul până
când veți anula abonamentul sau până la ștergerea respectivelor date. Datele pe care le-am
stocat în alte scopuri (de exemplu, adrese de e-mail pentru zona membrilor) rămân neafectate.

Mailchimp
Acest site folosește Mailchimp pentru a trimite newslettere. Furnizorul este The Rocket Science
Group LLC d / b / a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA.
Mailchimp este un serviciu care organizează și analizează distribuția de buletine de știri. Datele
pe care le furnizați (de exemplu adresa dvs. de e-mail) pentru a vă abona la buletinul informativ
vor fi stocate pe serverele Mailchimp din S.U.A.
Trimiterea buletinelor de știri cu Mailchimp ne permite să analizăm comportamentul
destinatarilor buletinelor de știri. Printre altele, putem afla câți destinatari au deschis e-mailul
care conține buletinul informativ și cât de des se face click pe diverse link-uri conținute în

acesta. Cu ajutorul urmăririi conversiilor, putem analiza, de asemenea, dacă o acțiune
predefinită (cum ar fi achiziționarea unui produs pe site-ul nostru) are loc după ce faceți click pe
link-ul din buletinul informativ. Pentru mai multe informații despre modul în care datele sunt
analizate de Mailchimp, accesați https://mailchimp.com/help/gdpr-faq/#Consent.
Prelucrarea datelor se bazează pe Art. 6 (1) (a) GDPR. Vă puteți retrage consimțământul în orice
moment prin dezabonarea la newsletter. Datele prelucrate înainte de a primi solicitarea dvs.
pot fi prelucrate în mod legal.
Dacă nu doriți ca utilizarea dvs. de newsletter să fie analizată de Mailchimp, va trebui să vă
dezabonați de la buletinul informativ. În acest scop, oferim un link în fiecare buletin informativ
pe care îl trimitem. De asemenea, vă puteți dezabona de la buletinul informativ direct pe site.
Datele furnizate la înregistrarea buletinului informativ vor fi utilizate pentru distribuirea
buletinului de știri până când veți anula abonamentul, când datele respective vor fi șterse de pe
serverele noastre și cele ale Mailchimp. Datele pe care le-am stocat în alte scopuri (de exemplu,
adrese de e-mail pentru zona membrilor) nu sunt afectate.
Pentru mai multe informații, consultați politica de confidențialitate a Mailchimp la adresa
https://mailchimp.com/help/gdpr-faq/#Consent.

