
Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal pe website 

conform Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal al Parlamentului 

European și al Consiliului (UE) 2016/679 (denumit în continuare „GDPR“) 

 

 

Protecția datelor este un aspect deosebit de important pentru noi. Utilizarea paginilor noastre 

de Internet este posibilă fără indicarea datelor personale, cu toate acestea, dacă cineva dorește 

să beneficieze de materialele noastre prin intermediul site-ului, prelucrarea datelor cu caracter 

personal ar putea deveni necesară.  

 

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal? 

 

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor este: __________________, cu sediul în Timișoara, Piața 

Plevnei, nr. 7, apt. 1, office@ocdl.ro 

 

Ce date sunt procesate? În ce scop și în baza căror acte normative sunt procesate datele 

dumneavoastră? 

 

Baza juridică:   Aceste date sunt prelucrate având la bază consimțământul 

dumneavoastră, în conformitate cu articolul 6, alin. (1) pct. a) din Regulamentul GDPR. 

 

Utilizând formularul nostru de contact puteți solicita și obține diverse informații, astfel că 

procesăm diferite date personale, precum: 

1. Informații generale:  Orice informații solicitate implică prelucrarea datelor cu 

caracter personal, fiind necesară procesului de negociere/consultanță inițiat, respectiv 

pentru încheierea și executarea unui contract, respectiv furnizarea de informații oficiale 

sau neoficiale între Operator și dumneavoastră, în calitate de subiect de date cu caracter 

personal. Fără furnizarea informațiilor cu caracter personal nu este posibil să onorăm 

cererea dumneavoastră. 

 

2. Informații prin e-mail:  Dacă ați solicitat trimiterea de materiale informative, 

aceste date pe care le furnizați în formularul de contact vor fi procesate, cel puțin în ceea 

ce privește numele și prenumele dumneavoastră, detaliile modalității de contact aleasă 

pentru trimiterea informațiilor solicitate, precum și datele transmise în conținutul 

mesajului text. 

3. Informații prin telefon: Dacă ați solicitat informații prin telefon, vom procesa 

datele pe care ni le furnizați, cel puțin în ceea ce privește numele și prenumele 

dumneavoastră, precum și numărul de telefon ce a fost pus la dispoziție în cadrul 

mesajului de contact. 

4. Comunicări de marketing: Abonamentul la newsletter-urile noastre 

Pe site-ul nostru, utilizatorii se pot abona la newsletter-ul companiei noastre. Formularul de 
abonare prevede ce date personale sunt transmise, precum și solicitarea de a primi newsletter. 
Noi informăm abonații în mod periodic prin intermediul newsletter, despre ofertele noastre. 
Newsletter-ul poate fi primit de către persoana vizată numai dacă: 

- are o adresă de e-mail validă și  
- se subscrie la acest serviciu. 

 



La subscriere, un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail specificată de persoana 
vizată. În timpul subscrierii pentru primirea newsletter-ului, stocăm adresa IP a sistemului 
informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată în 
momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară 
pentru a preveni (posibila) utilizarea abuzivă a adresei de e-mail a persoanei vizate la o dată 
ulterioară. 
 
Datele personale colectate în urma înregistrării pentru newsletter vor fi folosite doar pentru 
trimiterea newsletter-ului nostru. În plus, abonații la newsletter pot fi informați prin e-mail, 
atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de newsletter sau în cazul 
unor modificări tehnice. 
 
Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de către serviciul de 
newsletter unor terțe părți. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi denunțat de către 
persoana vizată în orice moment. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, pe care persoana vizată l-a exprimat la subscriere, poate fi revocat în orice moment. 
Pentru revocarea consimțământului, în fiecare newsletter se găsește un link. De asemenea, este 
posibil să vă dezabonați de la newsletter în orice moment direct pe site-ul nostru sau să ne 
comunicați acest lucru prin alte căi. 
 
Monitorizarea newsletter-ului 
Newsletter-ul nostru conține așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic 
miniatural încorporat în astfel de e-mail-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite 
înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau 
eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, putem 
vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de către un destinatar și care link-uri din e-mail au 
fost accesate de către persoanele vizate. 
 
Astfel de date personale colectate în pixeli de urmărire conținute în newsletter sunt stocate și 
analizate pentru a optimiza livrarea newsletter-ului, precum și pentru a adapta conținutul 
newsletter-urilor viitoare pentru interese persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi 
transmise terților. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite la revocarea 
consimțământului exprimat. După o revocarea consimțământului, aceste date personale vor fi 
șterse. 
 
Există o obligație de a furniza date cu caracter personal? Pot retrage consimțământul? 

 

Nu există nicio obligație de furnizare a datelor cu caracter personal, fiind astfel vorba de un 

consimțământ liber exprimat din partea dumneavoastră.  

Consimțământul dat poate fi retras în orice moment fără nicio motivare, urmând a produce 

efecte în viitor, contactându-ne prin metodele de contact indicate în această notă de informare.  

 

Acces la datele personale 

 

În cadrul prelucrării tuturor datelor personale amintite mai sus, întotdeauna avem grijă să 

respectăm reglementările de bază în conformitate cu art. 6 GDPR. Securitatea informațiilor 

personale este asigurată prin măsuri organizatorice și tehnice adoptate în conformitate cu 

prevederile legale, în așa fel încât să ne asigurăm că nu se ajunge la nici o distrugere accidentală 

sau ilicită, pierdere, modificare, divulgare neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, 

stocate sau prelucrate în alt mod. Se păstrează secretul cu privire la informațiile furnizate. 

 



Putem transfera date către alți destinatari (de exemplu, autoritățile publice) în măsura în care 

suntem obligați să vă transferăm datele personale pe baza unei obligații legale la care suntem 

supuși. 

 

Sunt transferate datele în țări din afara UE / SEE? 

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în cadrul Uniunii Europene sau al Spațiului 

Economic European. Datele nu se transferă în alte țări. 

Cât timp sunt stocate datele? 

 

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este determinată de obiectul cererii 

dumneavoastră. În general, datele sunt stocate atâta timp cât există un interes justificat pentru 

păstrarea lor și nu ar prevala interesul dumneavoastră de a renunța la prelucrarea ulterioară, în 

special pentru a putea ține legătura prin corespondență, dacă alegeți să utilizați materialele și 

informațiile puse la dispoziție de noi.   

Datele cu caracter personal se șterg chiar și fără solicitarea dumneavoastră în momentul în care 

nu mai este necesară păstrarea în scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate. 

 

Furnizarea datelor cu caracter personal este o condiție necesară pentru procesarea cererii 

dumneavoastră, iar în caz de nefurnizare a acestor nu putem onora cererea dumneavoastră. 

 

Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată? 

 

Ca persoană vizată, puteți: să solicitați accesul la datele dumneavoastră personale (articolul 15 

GDPR), să solicitați rectificarea datelor personale incorecte (articolul 16 GDPR), să solicitați 

ștergerea datelor personale (articolul 17 GDPR), să solicitați restricționarea prelucrarea datelor 

personale (articolul 18 GDPR), exercitarea dreptului la portabilitatea datelor (articolul 20 

GDPR), obiectați de prelucrarea datelor personale (Articolul 21 GDPR).  

În cazul în care considerați că prin prelucrarea datelor cu caracter personal se produce o 

încălcare a GDPR, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere (articolul 

77 GDPR). Datele de contact le găsiți pe https://www.dataprotection.ro/.  

 

Datele de contact pentru protecția datelor cu caracter personal: office@ocdl.ro   

 

 

COOKIES 

Site-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem 

informatic prin intermediul unui browser de Internet. Multe site-uri Internet și servere 

utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie ID. Un ID cookie este 

un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și 

serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest 

lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al 

subiectului dat de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de 

Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie. 

 

https://www.dataprotection.ro/
mailto:office@ocdl.ro


Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de 

utilizat, care nu ar fi posibile fără folosirea cookie-urilor. 

 

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în 

funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem 

utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea site-ului 

nostru web.  

“Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului şi livrării multiplelor servicii de care 

utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi: 

- Limba în care este vizualizat un site 
- Moneda în care se exprimă anumite preţuri sau tarife  
- Accesarea preferinţelor vechi prin accesarea butonului “Înainte” şi “Înapoi”. 

 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? 

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la 

generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor 

fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri 

imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna că utilizatorul nu va 

mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi 

interesele utilizatorului, evidenţiate prin comportamentul de navigare. 

 

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice folosirea cookie-urilor de către site-ul 

nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet. În plus, 

cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment din browserul de Internet. Acest lucru este 

posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea 

cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în 

totalitate. Pentru a afla mai multe despre acest subiect, accesați pagina 

www.allaboutcookies.org. 

 

Continuarea utilizării Site-ului înseamnă că ați înțeles și sunteți de acord cu termenii și condițiile 

prezentate în acest document, precum și că vă dați consimțământul în privința prelucrării de 

date de către terțe părți care furnizează site-ului www.ocdl.ro, serviciile necesare de găzduire, 

funcționare și optimizare 
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