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Declarație privind protecția datelor
Protecția datelor
Operatorii acestor pagini tratează cu seriozitate protecția datelor dvs. cu
caracter personal. Noi tratam datele dvs. cu caracter personal în mod
confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția
datelor și cu prezenta declarație privind protecția datelor.
Utilizarea paginii noastre de internet este posibilă, de obicei, fără a furniza
informații cu caracter personal. Dacă pe paginile noastre de internet se
colectează date cu caracter personal (de exemplu, nume, adresă poștală sau
adrese de e-mail), în măsura în care este posibil, acest lucru are loc
întotdeauna în mod voluntar. Aceste date nu vor fi divulgate terților fără
consimțământul dvs. acordat în mod explicit.
Vă atragem atenția asupra faptului că transmiterea de date prin internet (de
ex., atunci când comunicați prin e-mail) poate avea vulnerabilități de
securitate. Protecția completă a datelor împotriva accesului terților nu este
posibilă.
Modulele cookie
Paginile de internet utilizează parțial așa-numitele module cookie. Modulele
cookie nu dăunează computerului dvs. și nu conțin viruși. Modulele cookie
sunt utilizate pentru a face ca oferta noastră să fie accesibilă utilizatorului,
mai eficientă și mai sigură. Modulele cookie sunt fișiere-text mici, stocate pe
computerul dvs. și salvate de motorul dvs. de căutare.
Majoritatea modulelor cookie pe care le folosim sunt așa-numitele module
cookie de sesiune. Acestea se șterg automat la sfârșitul vizitei dvs. Alte
module cookie rămân stocate pe dispozitivul dvs. final până când le ștergeți.
Aceste module cookie ne permit să recunoaștem motorul dvs. căutare atunci
când vizitați data viitoare.
Vă puteți seta motorul de căutare astfel încât să fiți informat cu privire la
utilizarea modulelor cookie și să permiteți modulele cookie numai în cazuri
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individuale, să excludeți în general acceptarea modulelor cookie în anumite
cazuri, precum și să activați ștergerea automată a modulelor cookie la
închiderea motorului de căutare. Dezactivarea modulelor cookie poate limita
funcționalitatea acestei pagini de internet.
Fișierele-jurnal de server
Furnizorul paginilor de internet colectează și stochează automat informațiile
în așa-numitele fișiere-jurnal de server, pe care motorul dvs. de căutare ni le
transmite automat. Acestea sunt:
> tipul și versiunea motorului de căutare
> sistemul de operare utilizat
> URL-ul referentului
> numele de gază la computerului de accesat
> ora de solicitare a serverului
Aceste date nu pot fi alocate anumitor persoane. Nu va avea loc comasarea
acestor date cu alte surse de date. Ne rezervăm dreptul de a verifica aceste
date retrospectiv atunci când constatăm existența unor indicii concrete de
utilizare ilegală.
Google Analytics
Această pagină de internet utilizează serviciul de analiză internet Google
Analytics. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain
View, CA 94043, SUA. Utilizarea include modul de funcționare „Universal
Analytics”. Acesta face posibilă atribuirea datelor, sesiunilor și interacțiunilor
de pe mai multe dispozitive unui cod de utilizator pseudonim și analizarea
activităților unui utilizator pe toate dispozitivele.
Google Analytics utilizează așa-numitele „module cookies”. Acestea sunt
fișiere-text stocate pe computerul dvs. și care permit o analiză a utilizării
paginii de internet de către dvs. Informațiile generate de modulele cookie
despre utilizarea de către dvs. a acestei pagini de internet sunt transmise de
obicei către un server Google din SUA și stocate acolo. Prin activarea
anonimizării IP-ului pe această pagină de internet, adresa IP va fi trunchiată
înainte de transmiterea în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte
state contractante ale Acordului privind Spațiul economic european. Adresa
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IP completă va fi trimisă către un server Google din SUA și trunchiată acolo
numai în cazuri excepționale. Adresa IP anonimizată furnizată de Google
Analytics în contextul aplicării serviciului Google Analytics nu va fi comasată
cu alte date furnizate de Google.
Temeiul juridic pentru utilizarea Google Analytics este art. 15, alin. 3 din Legea
telemedia (TMG), resp. art. 6, alin. 1, lit. f din Regulamentul general privind
protecția datelor (RGPD). Datele trimise de noi și legate de modulele cookie,
recunoașterea utilizatorului (de ex., codul de utilizator) sau codurile
promoționale vor fi șterse automat după 14 luni. Ștergerea datelor a căror
perioadă de păstrare a fost atinsă se face automat, o dată pe lună. Informații
mai detaliate despre condițiile de utilizare și protecția datelor găsiți la:
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/?hl=de
Puteți preveni colectarea datelor de către Google (inclusiv adresa dvs. IP)
generate de modulul cookie și legate de utilizarea de către dvs. a paginii de
internet, precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea
și instalarea plug-in-ului de motor de căutare disponibil la următorul link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Pentru a preveni urmărirea de către Google Analytics a acestei pagini de
internet în viitor. Pentru aceasta, pe dispozitivul dvs. final este stocat un
modul cookie opt-out. Dacă ștergeți modulele cookie, trebuie să faceți din
nou clic pe link.
Utilizarea LeadForensics
În scopuri de marketing și optimizare, pe această pagină de internet se
utilizează produse și servicii de la compania LeadForensics
(www.leadforensics.com). Sediul principal al companiei LeadForensics este în
Communication House 26 York Street, London, W1U 6PZ Marea Britanie.
LeadForensics identifică detalii despre organizația dvs., inclusiv numărul de
telefon, adresa de internet, codul SIC și o descriere a companiei. Prin aceasta,
LeadForensics va afișează cursul real al vizitei dvs. pe această pagină de
internet, inclusiv toate paginile pe care le-ați vizitat și vizualizate și cât timp ați
petrecut pe această pagină. În niciun caz datele nu vor fi utilizate pentru a
identifica personal un vizitator individual. În ceea ce privește colectarea
adreselor IP, acestea vor fi anonimizate imediat după colectare. În numele
operatorului acestei pagini de internet, LeadForensics va utiliza informațiile
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colectate pentru a evalua vizita dvs. pe pagina de internet, pentru a crea
rapoarte privind activitățile pe pagina de internet și pentru a furniza
operatorului paginii de internet alte servicii legate de activitatea de pe pagina
de internet și utilizarea internetului.
Plug-in-ul de motor de căutare
Puteți preveni stocarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a
software-ului motorului dvs. de căutare; cu toate acestea, rețineți că dacă
faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza în mod optim toate funcțiile
acestei pagini de internet. De asemenea, puteți preveni colectarea datelor de
către Google (inclusiv adresa dvs. IP) generate de modulele cookie și legate
de utilizarea de către dvs. a paginii de internet, precum și prelucrarea acestor
date de către Google, prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de motor de
căutare disponibil la următorul link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Pentru mai multe informații despre modul de gestionare a datelor utilizatorilor
de către Google Analytics, consultați declarația privind protecția datelor de la
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Formularul de contact
Dacă ne trimiteți cereri prin intermediul formularului de contact, detaliile dvs.
din formularul de contact, inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat
acolo, vor fi stocate pentru a procesa solicitarea și în cazul întrebărilor
ulterioare. Nu vom divulga aceste informații fără consimțământul dvs.
Datele pentru buletin informativ
Dacă doriți să primiți buletinul informativ oferit pe pagina de internet, avem
nevoie atât de adresa dvs. de e-mail, cât și de informații care ne permit să
verificăm că sunteți proprietarul adresei de e-mail furnizate și că sunteți de
acord să primiți buletinul informativ. Nu vor fi colectate alte date. Utilizăm
aceste date exclusiv pentru furnizarea informațiilor solicitate și nu le
dezvăluim terților.
Consimțământul acordat pentru stocarea datelor și a adresei de e-mail,
precum și pentru utilizarea acestora pentru trimiterea buletinului informativ,
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poate fi revocat în orice moment, de exemplu prin intermediul linkului
„Dezabonare” din buletinul informativ.
Criptarea SSL
Această pagină de internet utilizează criptarea SSL din motive legate de
securitate și pentru a proteja transmiterea conținuturilor sensibile, cum ar fi
solicitările pe care ni le trimiteți ca operator al paginii de internet. Puteți
recunoaște o conexiune criptată prin schimbarea liniei de adresă din motorul
dvs. de căutare de la „http: //” la „https: //” și simbolul Lacăt din linia de adresă
a motorului de căutare.
Când este activată criptarea SSL, datele pe care ni le trimiteți nu pot fi citite
de către terți.
Dreptul la informare, ștergere, blocare
În orice moment, aveți dreptul la informații gratuite cu privire la datele dvs. cu
caracter personal stocate, la originea și destinatarul acestora și cu privire la
scopul prelucrării datelor, precum și dreptul de rectificare, blocare sau
ștergere a acestor date. Pentru întrebări referitoare la aceste aspecte, precum
și pentru informații suplimentare cu privire la datele cu caracter personal, ne
puteți contacta în orice moment la adresa indicată în căsuța tehnică.
Contestarea e-mailurilor publicitare
Prin prezenta se contestă utilizarea datelor de contact publice în contextul
obligației privind existența căsuței tehnice pentru trimiterea de materiale
publicitare și informative nesolicitate. Operatorii paginilor își rezervă în mod
expres dreptul de a iniția acțiuni în justiție în cazul trimiterii nesolicitate de
informații publicitare, de exemplu prin e-mailuri spam.
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