
Declarație privind confidențialitatea și modulele cookie 
Aceasta este Declarația noastră privind confidențialitatea și modulele cookie. Aici descriem modul în 
care Bakker International B.V. prelucrează datele tuturor clienților săi și ale vizitatorilor magazinului 
online. 

Pe de o parte, pentru a putea prelucra comenzile dumneavoastră și, pe de altă parte, pentru a 
continua să vă informeze cu privire la produsele și serviciile sale. Aceasta se bazează pe achizițiile 
dumneavoastră din catalog și/sau prin intermediul site-ului, precum și prin intermediul modulelor 
cookie din magazinul online. Mai jos explicăm, de asemenea, cum vă puteți exercita drepturile 
legale. 

 

Bakker.com este operatorul 

Operatorul este Bakker International B.V., denumit în continuare „Bakker.com ”inregistra la Registrul 
Comertului in Olanda cu nr. 70978913 si avand sediul in Olanda, Meer en Duin 1,2163 HA, Lisse. 
Avem o adresă de e-mail separată pentru întrebări sau plângeri referitoare la confidențialitate, și 
anume confidentialitate.ro@bakker.com. Ne puteți contacta de asemenea prin telefon, la numărul 
021 408 06 46. Bakker.com vizează să vă asiste cât mai curând posibil cu întrebările sau plângerea 
dumneavoastră În cazuri excepționale, aceasta ar putea dura maximum două sau trei săptămâni. 

 

Când și în ce scop prelucrează Bakker.com date cu caracter personal? 

Bakker.com prelucrează date cu caracter personal pentru trei motive întemeiate pe Regulamentul 
general privind protecția datelor (EU 2016/679). 

1. Executarea contractului; 
2. Interesul legitim (al societății); 
3. Sau cu consimțământul dumneavoastră. 

Aceasta poate include numele dumneavoastră, adresa, codul poștal, locul de reședință și informații 
similare, necesare pentru comunicare. Dar și informații cu privire la achiziții, retururi, plăți și interese 
personale. 

1) În temeiul executării unui contract: 

• Pentru îndeplinirea serviciilor noastre și reglementarea financiară a acestora, de exemplu la 
achiziționarea produselor și/sau a serviciilor noastre; 

• Pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de garantare; 
• Pentru a răspunde la întrebări și/sau plângeri referitoare la produsele și/sau serviciile 

Bakker.com și pentru tratarea și soluționarea oricăror dispute care ar putea apărea. 
Corespondența poate fi, de asemenea, utilizată pentru a evalua și pentru a îmbunătăți 
calitatea serviciilor noastre, precum și în scopuri de formare, învățare și evaluare. 
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• Pentru momente de contact cu Bakker.com. Prin telefon, e-mail, chat, rețele sociale, 
formular(e) de contact, chestionare, concursuri și sondaje. Sau când vă conectați la contul 
dumneavoastră online. 

2) În temeiul unui interes legitim și pentru a sprijini relațiile zilnice cu clienții: 

• Pentru a vă informa despre (noile) produse și/sau servicii. Aceasta ar putea avea loc prin 
următoarele canale de comunicare:  

o Magazinul online 
o Catalogul  
o Serviciul de relații cu clienții 
o Campanii în rețelele sociale 
o Sau de la agenții de publicitate pentru bunuri de consum. Furnizarea informațiilor se 

bazează pe preferințe, interese personale transmise. 
o Relațiile cu clienții 

• În scopul analizelor (interne):  
o Îmbunătățirea proceselor, a experienței utilizatorului; 
o Dezvoltarea de produse și servicii; 
o Cercetare de piață; 
o Prevenirea fraudei; 
o Scopuri istorice, statistice. 

3) În unele cazuri, Bakker.com ar putea avea nevoie să solicite informații suplimentare de la 
dumneavoastră pentru a-și furniza în mod adecvat serviciile. Dacă aceste informații nu sunt 
disponibile sau nu sunt furnizate de dumneavoastră, Bakker.com ar putea să fie în imposibilitate de 
a-și furniza serviciile în mod adecvat sau de a livra produsele corecte.  

În cazul în care consimțământul dumneavoastră este necesar pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal, Bakker.com îl va solicita.  Puteți retrage acest consimțământ în orice moment. 

 

E-mail și consimțământ 

Bakker.com oferă un buletin informativ prin care își va informa abonații cu privire la oferte exclusive, 
sfaturi pentru grădinarit și recomandări personale. Adresa dvs. de e-mail va fi adăugată pe lista de 
abonați numai cu permisiunea dvs. explicită. Fiecare buletin informativ conține un link pentru 
dezabonare. Lista abonaților la buletinul informativ nu este oferită unor terți. 

 

La fel cum Bakker.com trimite clientilor săi oferte speciale, ocazional primește cereri de la alți 
parteneri de publicitate de a trimite informații sau oferte speciale. Acestea pot fi evenimente, 
târguri, produse și/sau servicii pentru casă și gospodărie. Dacă nu doriți acest lucru vă puteți exprima 
refuzul printr-un e-mail la adresa confidentialitate.ro@bakker.com ori prin telefon, la numărul 021 
408 06 46. 
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Destinatari 

Bakker.com utilizează, de asemenea, terți pentru a livra produse sau servicii în numele său. Este 
vorba despre transportatori și curieri. 

 

Prelucrarea datelor în interiorul și în afara Uniunii Europene  

La sediul Bakker.com din Olanda sunt prelucrate date cu caracter personal în interiorul Uniunii 
Europene.  

O parte din aceste activități administrative este externalizată către o societate din Tunisia. Această 
societate a luat măsuri de securitate și, mai mult, Bakker.com a semnat contractul 2010/87 cu 
această societate, iar contractul este publicat și aprobat oficial de Uniunea Europeană 
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-
contracts-transfer-personal-data-third-countries_en). O copie poate fi vizualizată la sediul 
Bakker.com 

 

Cât timp păstrează Bakker.com datele? 

Bakker.com nu păstrează datele mai mult timp decât este necesar sau mai mult decât este permis de 
lege. Perioada pentru care unele date sunt păstrate depinde de natura și de scopurile în care sunt 
prelucrate. Legea prevede că termenul maxim este de 7 ani. 

 

Rețelele sociale      

Bakker.com este activă online și se angajează cu plăcere în conversații cu clienții săi și cu vizitatorii 
site-ului. Bakker.com participă, de asemenea, la rețele sociale precum Facebook, Pinterest și bloguri. 
Bakker.com se bucură să furnizeze clienților săi informații practice și să răspundă online la întrebări 
relevante. Procedând astfel, este posibil ca Bakker.com să înregistreze date (cu caracter personal), 
de exemplu, atunci când departamentul de relații cu clienții tratează o întrebare sau o plângere. 
Acestea vor fi prelucrate în conformitate cu prezenta declarație de confidențialitate. Bakker.com nu 
este responsabilă pentru conținutul altor utilizatori ai rețelelor sociale și pentru modul în care 
aceștia prelucrează datele cu caracter personal. 
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Module cookie  

Bakker.com utilizează module cookie atunci când își oferă serviciile. Acestea sunt mici fișiere de text 
care sunt stocate pe hard discul computerului dumneavoastră, pe alt hardware sau în sesiunea 
browserului. Bakker.com plasează module cookie care sunt necesare pentru funcționarea corectă a 
site-ului sau pentru livrarea unui serviciu solicitat. În eventualitatea în care utilizăm module cookie 
de urmărire destinate unor scopuri de marketing, i se solicită vizitatorului site-ului să își dea în 
prealabil consimțământul. 

Puteți împiedica utilizarea modulelor cookie neacceptând modulele cookie și/sau ștergând toate 
modulele cookie care au fost deja plasate. Vă rugăm să consultați funcția de ajutor a browserului 
dumneavoastră pentru a afla cum puteți face aceasta. Bakker.com nu poate garanta că site-ul sau 
serviciile electronice vor funcționa corect fără module cookie. Este posibil ca unele caracteristici să 
se piardă sau chiar ca unele secțiuni să nu poată fi vizualizate deloc. 

Prezentare generală a modulelor cookie pe care le plasăm: 

Module cookie necesare 

Un modul cookie necesar are o funcționalitate pur tehnică, care face ca site-ul să funcționeze corect. 
Aceste module sunt folosite pentru plasarea comenzii sau pentru vizualizarea contului dvs. 
"MyBakker" fără a fi necesară autentificarea de fiecare dată, de exemplu. 

 

Coduri Perioadă de păstrare 

SecureSessionID-myYKCQEPPAEAAAFRzjhljiVn 
Cookiediv – session  

Sesiune  

Sesiune 

 

 

Module cookie analitice 

 
Google Tag Manager   

 
Google Tag Manager este un serviciu oferit de Google Inc. Utilizăm acest serviciu pentru a 
implementa script-uri în website-ul nostru, ca de exemplu script-uri pentru Google Analytics. Google 
Tag Manager furnizează modulelor enumerate mai jos informațiile necesare pentru a analiza și 
îmbunătăți website-ul nostru. Google Tag Manager nu stochează informații cu caracter personal. 

 

Coduri Perioadă de păstrare 

utm_src  
utm_med  
utm_term  

1 lună  

_dc_gtm_UA-71285226-1  
_dc_gtm_UA-71285226-16  

Sesiune 



 

 

Google Analytics  

Google Analytics este un serviciu web, oferit de Google Inc. Aceste module cookie sunt folosite 

pentru a analiza felul în care utilizați website-ul nostru (ex. pagini și teme populare) și de pe ce site-

uri vin vizitatorii noștri. Folosim aceste informații anonime pentru a optimiza website-ul, astfel încât 

să puteți utiliza pagina noastă la maximum. 

 

 

Coduri Perioadă de păstrare 

__utma 2 ani 

__utmb Sesiune 

__utmc 6 luni 

__utmz 20 ani 

_gat_UA-71285226-16 Sesiune 

_gat_UA-71285226-1 Sesiune 

_ga 4 ani 

_gid 1 zi 

 

AB Tasty   

Folosim AB Tasty pentru a testa funcționalitatea website-ului nostru. Lucrăm constant la 

îmbunătățirea website-ului nostru și folosim AB Tasty pentru a testa dacă ajustările pe care le facem 

sunt eficiente. Modulele Cookie-urile rețin anumite detalii, inclusiv ce versiune a funcționalității ați 

văzut, astfel încât să nu vi se prezinte diferite versiuni ale website-ului nostru. 

Coduri Perioadă de păstrare 

ABTastySession 1 zi 

ABTasty 1 an și 1 lună 

 
 

 
Detectarea locației geografice 

Detectarea locației geografice este utilizatăpentru a reține selecția țării. Astfel, nu va fi necesar să 
selectați din nou țara, la următoarea vizită. 

 

Coduri Perioadă de păstrare 

BakkerCountrySelection 1 lună  

CountryGoButton 1 lună 

 



Module cookie de urmărire 
Modulele cookie de urmărire/publicitate, „pixelii de conversie” sunt utilizați pentru a măsura rata de 
succes a campaniilor noastre. Acestea înregistrează felul în care dumneavoastră navigați în website-
ul nostru. Aceste module cookie nu pot fi urmărite până la detaliile de origine ale clienților, însă sunt 
utilizate pentru a măsura campaniile noastre. Urmărim pe ce reclame faceți clic, și când este 
achiziționat un produs. Acest lucru ne permite să ne îmbunătățim reclamele și să le facem mai 
plăcute. Aceste module nu stochează informații cu caracter personal. 

 

Bing Ads  

Coduri Perioadă de păstrare 

_uetsid  30 minute 

MR  6 luni 

MUID  1 an 

MUIDB  2 ani 

 

 

Double Click Floodlight 

Coduri Perioadă de păstrare 

id, test_cookie, _drt_, p, IDE, DSID 2 ani 

  

 

 

Facebook connect 

Cookie-urile Facebook sunt utilizate pentru a vedea ce produse vizualizați. Astfel vedeți 
produse relevante (reclame) atunci când vizitați Facebook. 

Coduri Perioadă de păstrare 

Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, 
p, xs 

 12 luni 

 

 

Pinterest 

Modulul cookie de conectare la Pinterest este folosit pentru a stoca starea de conectare a 

browserului si este actualizat atunci cand un utilizator se conecteaza la sau se deconecteaza de la 

Pinterest. Contine ID-ul Pinterest si verifica daca utilizatorii sunt conectati la Pinterest. __utma, 

__utmv este folosit pentru a stoca marca de timp si segmentarea vizitatorilor, pentru care Pinterest 

foloseste Google. Celelalte module cookie Pinterest (_pinterest_ct, _pinterest_ct_mw, 

_pinterest_ct_rt) au un continut identic cu _pinterest_sess. Ele contin doar numele de utilizator si o 

marca de timp pentru momentul in care au fost create. 

Coduri Perioadă de păstrare 

_utma_&_utmv 2 ani 

_Pinterest_sess 1 an 

_pinterest_ct, _pinterest_ct_mw, 
_pinterest_ct_rt 

1 an 



 

Care sunt drepturile dumneavoastră? 

Aveți dreptul de a accesa datele proprii cu caracter personal. Dacă datele sunt incorecte, puteți 
solicita rectificarea acestora. Aveți, de asemenea, dreptul de a transfera datele. Aceasta înseamnă că 
puteți solicita ca datele prelucrate de Bakker.com în temeiul consimțământului sau al unui contract 
să fie transferate unei alte părți. Doriți ca datele să fie șterse de la Bakker.com? Acest lucru este 
posibil din momentul în care nu mai aveți nicio obligație (financiară) față de Bakker.com. Vă rugăm 
să contactați Bakker.com prin telefon la 021 408 06 46 sau prin e-mail la 
confidentialitate.ro@bakker.com. 

 

Modificări  

Bakker.com își rezervă dreptul de a modifica declarația de confidențialitate. Vă recomandăm să 
verificați regulat această pagină, pentru a vedea dacă există modificări. În cazul în care Bakker.com 
face o modificare semnificativă a modului de prelucrare a datelor cu caracter personal, Bakker.com 
va face cunoscut acest lucru prin intermediul site-ului(urilor) său(sale) și prin buletinele informative. 

 

Nu ezitați să ne contactați  

În cazul în care aveți orice întrebări sau observații cu privire la această declarație de confidențialitate 
sau o plângere cu privire la modul în care Bakker.com prelucrează datele cu caracter personal, nu 
ezitați să ne contactați prin formularul de contact de mai jos. Puteți formula de asemenea o plângere 
la www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

Informații de contact 
Bakker International BV 
Meer en Duin 1 
2163 HA Lisse, Țările de Jos  

Telefon: 021 408 06 46 
E-mail: confidentialitate.ro@bakker.com 

Lisse, 21-10-2020 
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