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Pentru vizitatorii și utilizatorii înregistrați ai site-ului http://www.studex.hu, 
www.studexshop.sk, www.studexwebshop.hu , www.fullyukasztas.info și 

www.medisept.hu

http://www.studex.hu/
http://www.studexwebshop.hu/
http://www.fullyukasztas.info/
http://www.medisept.hu/
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Introducere

Numele furnizorului de servicii și al administratorului de date:

Numele operatorului: Studex Hungary Kft. 

Sediul operatorului: 1067 Budapesta, Bd. Teréz  23.

Numărul de telefon al operatorului: +36 (1) 312-1397 

Emailul operatorului: adatvedelem@studex.hu 

Site-ul operatorului:

Responsabilul regulamentelor: Director general Nagy Éva 

Numele responsabilului cu protecția datelor:   dr. Cserteg Balázs

Poziția responsabilului cu protecția datelor: Reprezentant juridic

Contact reprezentant juridic: cserteg.balazs@cserteg.hu 

Definiții

-  GDPR  (General  Data  Protection  Regulation)  noul  regulament  pentru  protecția 
datelor a Uniunii Europene

Aceste  informații  privind  protecția  datelor  cu  caracter  personal  ale  persoanelor  fizice  și 
privind  libera  circulație  a  datelor  a  fost  elaborată  în  conformitate  cu  regulamentul  nr 
2016/679 al Parlamentului European și al consiliului (UE), luând în considerare conținutul 
din Anexa CXII.  din anul 2011 a legii  privind dreptul  la autodeterminare și  libertatea de 
informare.

Furnizorul de servicii dorește să respecte pe deplin cerințele legale în legătură cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal, în special regulamentul nr. 2016/679 al 
Parlamentului European și al consiliului (UE).

Furnizorul de servicii / administratorul de date gestionează datele persoanelor înregistrate 
pe site în timpul funcționării site-ului pentru a le furniza servicii corespunzătoare.

- gestionarea  datelor:  Orice  acțiune  efectuată  prin  mod  automatizat  sau 
neautomatizat  privind  datele  personale,  așadar  colectarea,  înregistrarea, 
organizarea, dispunerea, depozitarea, transformarea sau modificarea, consultarea, 
utilizarea, comunicarea, transmiterea, diseminarea sau prin alte moduri 

http://www.studex.hu/
http://www.studexwebshop.hu/
http://www.fullyukasztas.info/
http://www.medisept.hu/
szbboldi@yahoo.com.au
Typewritten text
www.studex.ro, www.studex.hu, www.studexwebshop.hu, www.fullyukasztas.info, www.medisept.hu  
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 -  Terți:  o  persoană  fizică  sau  juridică,  autoritatea  publică,  agenția  sau  orice  organism 
altul  decât  persoana  vizată,  operatorul,  persoana  împuternicită  sau  orice  persoană 
autorizată  să  se  ocupe  de  date  cu  caracter  personal  sub  direcția  operatorului  sau 
persoanei împuternicite.

- destinatar: persoana fizică sau juridică, organismul autorității publice, agenția sau
orice alt organism cu care sunt comunicate datele cu caracter personal, indiferent 
dacă este sau nu parte terță. Autoritățile publice care au acces la date cu caracter 
personal  în conformitate cu dreptul  Uniunii  sau cu dreptul  intern în contextul  unei 
anchete specifice nu sunt considerate beneficiari; prelucrarea acestor date de către 
autoritățile publice respective ar trebui să respecte normele aplicabile în materie de 
protecție a datelor în conformitate cu scopul prelucrării datelor;

-  contribuția persoanei  în cauză:  o  declarație  voluntară,  concretă și  adecvată, 
informată și clară a voinței persoanei vizate de declarația în cauză; confirmarea 
este indicată printr-un act de consimțământ neechivoc pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal care îl/o privesc.;

- Manager de date: persoana fizică sau juridică, organismul autorității publice, agenția
 sau orice alt organism care definește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor 
cu caracter personal în mod individual  sau împreună cu alte persoane; în cazul  în 
care  scopurile  și  mijloacele  de  prelucrare  sunt  stabilite  de  dreptul  Uniunii  sau  de 
dreptul  statului  membru,  operatorul  sau  criteriile  specifice  de  desemnare  a 
operatorului pot fi, de asemenea, stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul statului 
membru;
 

-  Persoana  responsabilă  cu  procesarea  datelor:  persoana  fizică  sau  juridică, 
organismul autorității publice, agenția sau orice alt organism care manipulează date 
cu caracter personal în numele operatorului; 

alinierea sau interconectarea, restricția, anularea sau distrugerea datelor;

Orientări privind gestionarea datelor

-  Informații  cu  caracter  personal:  orice  informație  referitoare  la  o  persoană  
fizică identificată sau identificabilă (în cauză); o persoană fizică poate fi identificată, 
direct sau indirect, în special prin intermediul unui identificator, cum ar fi numele, 
numărul, datele  de  localizare,  identificatorul  online  sau  unul  sau  mai  mulți  factori  
legați  de identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau 
socială a persoanei fizice;

- incident de confidențialitate: o vătămare a securității care duce la distrugerea 
accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal, pierderea, modificarea sau 
divulgarea neautorizată a acestora
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 Operatorul  declară  că  se  va  ocupa  de  datele  cu  caracter  personal 
descrise în informațiile privind gestionarea datelor și va respecta cerințele legislației relevante, 
în special în ceea ce privește:

Datele  cu  caracter  personal  sunt  prelucrate  în  mod  legal,  echitabil  și transparent 
persoanei vizate. 

Datele  cu  caracter  personal  se  colectează  numai  în  scopuri  specifice, clare și legitime. 

Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și actualizate. Datele cu caracter personal 
inexacte trebuie șterse imediat. 

 Datele  cu  caracter  personal  se  stochează  astfel  încât  să  permită 
identificarea persoanelor vizate doar pentru perioada necesară. Datele cu caracter personal 
pot  fi  stocate pe o perioadă mai  lungă numai dacă sunt  stocate pentru arhivare în interes 
public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează astfel încât să se asigure  o  securitate

Fiind o companie responsabilă, nu folosim proceduri automate de luare a deciziilor sau 
profilare. 

Scopul  prelucrării  datelor  cu caracter  personal  ar  trebui  să fie  adecvat  și relevant și ar trebui
 să fie numai în măsura în care este necesar. 

 adecvată  a  datelor,  inclusiv  protecții  împotriva  prelucrării  neautorizate  sau  ilegale,  a
pierderii  accidentale,  a  distrugerii  sau  a  deteriorării  acestor  date,  prin  aplicarea  unor
măsuri  tehnice  sau organizatorice adecvate. 

Informații importante privind gestionarea datelor
Scopul gestionării datelor este de a permite furnizorului / operatorului de servicii să furnizeze
 persoanelor înregistrate pe site servicii suplimentare adecvate în timpul funcționării site-ului 
web. 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul persoanei în cauză. 

Durata gestionării datelor și ștergerea lor. 

Durata gestionării datelor depinde întotdeauna de scopul specific al utilizatorului, dar datele 
ar  trebui  șterse  fără  întârziere  dacă  scopul  inițial  intenționat  a  fost  deja  atins. 
Consimțământul  pentru  gestionarea  datelor  poate  fi  revocat  în  orice  moment  de  către 
persoana  interesată  prin  trimiterea  unei  scrisori  la  adresa  de  e-mail  de  contact.  Dacă  nu 
există nici un impediment legal pentru anulare, datele vor fi șterse.   Operatorul și personalul 
acestuia au dreptul de a cunoaște datele.

Persoanele a căror date sunt folosite sunt clienți noștri înregistrați.

Principiile  protecției  datelor  se  aplică  tuturor  informațiilor  referitoare  la persoanele fizice 
identificate sau identificabile. 
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Persoana în cauză poate solicita operatorului accesul la rectificarea, ștergerea sau limitarea 
datelor cu caracter personal care îl/o privesc și se poate opune prelucrării acestor date.

Persoana în cauză își poate retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea 
datelor, dar acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor pe baza acestui 
consimțământ anterior retragerii. 

Persoana în cauză are dreptul de a depune o plângere adresată autorității de supraveghere. 

În cazul în care persoana în cauză dorește să utilizeze beneficiile înregistrării, adică să 
utilizeze serviciile site-ului în acest sens, este necesar să se furnizeze datele cu caracter 
personal solicitate. Persoana în cauză nu este obligată să furnizeze date cu caracter 
personal și nu are consecințe negative asupra neexecutării datelor.  Cu toate acestea, nu 
este posibil să se utilizeze unele dintre caracteristicile site-ului fără înregistrare.   Persoana în
 cauză are dreptul, la cererea sa, să corecteze sau să completeze fără întârziere datele cu 
caracter personal inexacte care îl/o privesc. 

Persoana vizată are dreptul ca la cererea sa, să I se șteargă fără întârzieri nejustificate 
datele cu caracter personal inexacte care îl/o privesc, iar operatorul are dreptul de a șterge 
fără întârziere datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, dacă nu există 
niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor.

 Puteți iniția modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prin e-mail, telefon sau 
folosind opțiunile de contact indicate mai sus.

Înregistrarea pe site

 Durata gestionării datelor.

 Datele se elimină atunci când acordul de gestionare a datelor este retras. Vă puteți retrage 
consimțământul pentru gestionarea datelor în orice moment prin trimiterea unei scrisori la 
adresa noastră de e-mail.

 Operatorul și personalul firmei are dreptul de a cunoaște datele. Metoda de stocare a datelor:
 electronică. 

 Baza legală pentru gestionarea datelor de înregistrare este pe baza consimțământul 
dumneavoastră. 
Datele prelucrate folosite sunt a utilizatorilor înregistrați pe site-ul web. 

Scopul gestionării datelor este de a furniza servicii suplimentare și de a contacta clienții. 

 Datele sunt prelucrate până la retragerea consimțământului. Consimțământul dumneavoastră
 pentru gestionarea datelor poate fi revocat în orice moment prin trimiterea unui mail la adresa
 noastră de contact. 
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Puteți  iniția  modificarea  sau  ștergerea  datelor  cu  caracter  personal  prin  telefon  sau  e-mail 
folosind opțiunile de contact indicate mai sus. 

Domeniul de aplicare
 al datelor prelucrate

Furnizarea de date cu caracter personal este strict necesară pentru identificarea contactelor 
din bazele de date. Numele și adresa exacte ale clientului sau al firmei sunt necesare pentru 
facturare, ceea ce reprezintă o obligație legală. 

Nume: Identificare, contact

Firmă: Identificare, contact

Adresă: Identificare, contact

E-mail: Identificare, contact

Telefon: Identificare, contact

Data înregistrării: Informații tehnice

Adresă IP: Informații tehnice

Plasarea comenzilor

Dumneavoastră,  în  calitate  de  persoană  în  cauză,  vă  puteți  opune  prelucrării  datelor  cu 
caracter personal, în această privință aveți dreptul să procedați în conformitate cu informațiile 
de prelucrare a datelor descrise mai sus și cu legislația descrisă în prospect.

Utilizatorul  poate  să-și  dea  consimțământul  cu  privire  la  prelucrarea  datelor  prin  verificarea 
intenționată a unei căsuțe goale situată pe site și destinată în mod specific acestui scop.

Scopul  gestionării  datelor  este  de  a  furniza  servicii  suplimentare,  de  a  contacta,  de  a  trimite 
e-mail  de  confirmare.  Comanda  dumneavoastră  poate  fi  completată  numai  dacă  oferiți 
informații  de  contact  și  facturare  care  sunt  absolut  necesare  pentru  contactul  și  facturarea 
dumneavoastră.

Temeiul  juridic  pentru  gestionarea  datelor  este  consimțământul  dumneavoastră.  În  cazul 
facturării, gestionarea datelor se bazează pe o cerință legală.

Datele prelucrate folosite sunt a utilizatorilor înregistrați pe site-ul web.

Durata  gestionării  datelor.  Prelucrarea  datelor  este  impusă  prin  lege  sau  până  la  retragerea 
autorizației.  Consimțământul  dumneavoastră  pentru  gestionarea  datelor  poate  fi  revocat  în 
orice moment prin trimiterea unei scrisori la adresa dvs. de contact. 

szbboldi@yahoo.com.au
Typewritten text
Scopul specific al datelor gestionate
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Datele se elimină atunci când acordul de gestionare a datelor este retras. Vă puteți retrage 
consimțământul pentru gestionarea datelor în orice moment prin trimiterea unei scrisori la 
adresa noastră de e-mail. Ștergerea datelor de facturare se poate face în conformitate cu 
cerințele legale.

Operatorul și personalul firmei au dreptul de a cunoaște datele.

 Metoda de stocare a datelor: electronică. 

Puteți iniția modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prin telefon sau e-mail 
folosind opțiunile de contact indicate mai sus.

Domeniul de aplicare al datelor prelucrate Scopul specific al datelor gestionate

Firmă: Identificare, contact, facturare

Nume: Identificare, contact

Adresă de facturare: Identificare, contact, facturare

Adresă de livrare: Identificare, contact

E-mail: Identificare, contact

Telefon: Identificare, contact

Datele produsului comandat: Identificarea produsului 

Data înregistrării: Informații tehnice

Adresă IP: Informații tehnice

Utilizatorul  poate  să-și  dea  consimțământul  cu  privire  la  prelucrarea  datelor  prin  verificarea 
intenționată a unei căsuțe goale situată pe site și destinată în mod specific acestui scop.

Persoana  în  cauză  poate  obiecta  față  de  prelucrarea  datelor  sale  cu  caracter  personal,  în 
această privință are dreptul de a proceda în conformitate cu informațiile de prelucrare a datelor
 descrise mai sus.

Scopul gestionării datelor este de a emite și de a trimite o factură electronică 
printr-un atașament de e-mail. Temeiul juridic pentru gestionarea datelor este 
gestionarea obligatorie a datelor conform Legii.

Datele prelucrate folosite sunt a partenerilor furnizorului de servicii. 

Facturarea
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Durata gestionării  datelor.  Prelucrarea datelor este impusă prin lege sau până la retragerea 
autorizației.  Consimțământul  dumneavoastră  pentru  gestionarea  datelor  poate  fi  revocat  în 
orice moment prin trimiterea unei scrisori la adresa de contact.

Operatorul și personalul firmei are dreptul de a cunoaște datele. Metoda de stocare a datelor: 
electronică.  Informațiile  privind  modificarea  sau  ștergerea  contului  pot  fi  inițiate  prin  telefon 
sau e-mail utilizând opțiunile de contact specificate mai sus.

Domeniul de aplicare al datelor prelucrate  Scopul specific al datelor gestionate

Nume: Identificare, contact, facturare

Firmă: Identificare, contact, facturare

Adresă de facturare: Identificare, contact, facturare

Adresă de livrare: Identificare, contact, facturare 

E-mail: Identificare, contact

Telefon: Identificare, contact

CUI/CIF: Identificarea cumpărătorului

Informații privind facturarea: Identificarea plății

Data emiterii facturii: Informații tehnice

Utilizatorul  poate  să-și  dea  consimțământul  cu  privire  la  prelucrarea  datelor  prin  verificarea 
intenționată a unei căsuțe goale situată pe site și destinată în mod specific acestui scop.

 Persoana  în  cauză  poate  obiecta  față  de  prelucrarea  datelor  sale  cu  caracter  personal,  în 
această privință are dreptul de a proceda în conformitate cu informațiile de prelucrare a datelor
 descrise mai sus.

Trimitere Newsletter

În  calitate  de  operator  al  acestui  site,  declarăm  că  suntem  pe  deplin  în  conformitate  cu 
dispozițiile  legale  relevante  în  informațiile  și  revizuirile  pe  care  le  publicăm.  De  asemenea, 
declarăm că nu putem verifica autenticitatea informațiilor de contact atunci când ne abonăm la 
un  buletin  informativ  sau  dacă  informațiile  furnizate  se  referă  la  o  persoană  sau  la  o 
întreprindere. Întreprinderile care ne contactează sunt tratate ca parteneri clienți.

Datele se elimină atunci  când acordul  de gestionare a datelor este retras.  Vă puteți  retrage 
consimțământul  pentru  gestionarea  datelor  în  orice  moment  prin  trimiterea  unei  scrisori  la 
adresa noastră de e-mail. Anularea datelor de facturare se poate face în conformitate cu 
cerințele legale.
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Scopul gestionării datelor este de a trimite recenzii profesionale, mesaje electronice conținând
 publicitate,  informații,  buletine  de  știri  pe  care  le  puteți  dezabona  în  orice  moment,  fără 
consecințe. Puteți opta pentru dezabonare oricând fără consecințe, chiar dacă afacerea dvs. 
a încetat să existe, dacă ați părăsit afacerea, sau dacă informațiile dumneavoastră de contact
 ne-au fost comunicate. 

Baza legală pentru gestionarea datelor este consimțământul dumneavoastră. Vă informăm că
 utilizatorul  își  poate  da  acordul  prealabil  și  expres  pentru  a  vă  contacta  cu  ofertele  de 
publicitate ale furnizorului de servicii, informațiile și alte expedieri la adresa de e-mail furnizată
 la momentul înregistrării. În consecință, utilizatorul poate consimți furnizorul de servicii care 
manipulează datele cu caracter personal necesare în acest scop.

De asemenea, este posibilă retragerea consimțământului  pe baza contactului  din buletinele 
informative publicate. 

Operatorul și personalul firmei are dreptul de a cunoaște datele. 

Metoda de stocare a datelor: electronică. 

Modificările  sau ștergerea datelor  pot  fi  inițiate  prin  telefon sau e-mail  utilizând opțiunile  de 
contact specificate mai sus.

Vă  informăm  că  dacă  doriți  să  primiți  un  buletin  informativ  de  la  noi,  trebuie  să  oferiți 
informațiile necesare. Nu vă putem trimite un buletin informativ dacă datele nu sunt furnizate.

Durata  gestionării  datelor.  Datele  sunt  prelucrate  până  la  retragerea  autorizației. 
Consimțământul dumneavoastră pentru gestionarea datelor poate fi revocat în orice moment 
prin trimiterea unei scrisori la adresa dvs. de contact. 

Datele se elimină atunci când acordul de gestionare a datelor este retras. Vă puteți  retrage 
consimțământul  pentru  gestionarea  datelor  în  orice  moment  prin  trimiterea  unei  scrisori  la 
adresa de e-mail de contact.

Domeniul de aplicare al datelor prelucrate  Scopul specific al datelor gestionate

Nume: Identificare, contact

E-mail: Identificare, contact

Data subscrierii: Informații tehnice 

Adresă IP: Informații tehnice

Vă informăm că nici numele de utilizator, nici adresa de e-mail nu trebuie să conțină informații 
despre identitatea dumneavoastră. De exemplu, nu este necesar ca numele dvs. de utilizator 
sau adresa de e-mail să conțină numele dvs. Sunteți complet liber să alegeți dacă introduceți 
un nume sau o  adresă de e-mail  care conține informații  despre identitatea dumneavoastră. 



 

Cookies

 vizitatorii.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor. Consimțământul utilizatorului nu este necesar în 
cazul în care furnizorul de servicii are absolut nevoie să utilizeze cookie-urile.

Domeniul de aplicare al datelor: număr unic de identificare, durată timp, setări date.

Utilizatorul poate șterge cookie-urile din browsere în orice moment, în meniul Setări.

Persoanele  responsabile  pentru  gestionarea  datelor  au  dreptul  să  cunoască  datele. 
Utilizarea cookie-urilor nu permite operatorului să proceseze datele cu caracter personal. 

Metoda de stocare a datelor: electronică.

Rețele de socializare

Rețelele  sociale  reprezintă  un  instrument  media  în  care  mesajul  este  distribuit  prin 
intermediul  utilizatorilor  sociali.  Social  media  utilizează  opțiunile  de  afișare  pe  internet  și 
online pentru a face utilizatorii de la autori de conținut în editori de conținut. 

Social media este o interfață pentru aplicațiile de internet care conțin conținut creat de 
utilizatori, cum ar fi Facebook, Google+, Twitter etc.
Prezentările pe rețelele sociale pot include discursuri publice, evenimente, prezentări, 
produse sau servicii.

Informațiile de pe rețelele sociale pot lua forme precum forumuri, postări pe bloguri, imagini, 
materiale video și audio, panouri de mesaje, mesaje e-mail etc.
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Adresa de e-mail, care servește ca punct de contact, este absolut necesară pentru newsletter
 sau informații profesionale trimise pentru a ajunge la destinație.

Cookie-urile sunt introduse pe calculatorul  utilizatorului  de către site-urile vizitate și  conțin 
informații cum ar fi setările paginii sau statutul de conectare.

Cookie-urile  sunt,  prin  urmare,  fișiere mici  create de site-urile  pe care le  vizitați.  Salvarea 
datelor de navigare va îmbunătăți experiența utilizatorului. Cookie-urile permit site-urilor să 
își amintească setările și să ofere conținut relevant la nivel local.

Site-ul furnizorului de servicii trimite un fișier mic (cookie) pe calculatorul vizitatorului, pentru 
a  determina  scopul  și  durata  vizitei.  Furnizorul  de  servicii  informează  vizitatorul  despre 
această operațiune. 

Domeniul de aplicare al prelucrării datelor este vizitatorul site-ului web.
Scopul gestionării datelor este de a furniza servicii suplimentare, de a identifica și monitoriza



În conformitate cu cele de mai sus, în domeniul de aplicare al datelor gestionate poate include 
și imaginea de profil a utilizatorului, pe lângă datele cu caracter personal.

Domeniul de aplicare: toți utilizatorii înregistrați. 
Scopul colectării datelor este de a promova site-ul web sau un site aferent.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul voluntar al persoanei vizate. 

Durata  gestionării  datelor:  în  conformitate  cu  reglementările  disponibile  pe  pagina  socială 
relevantă. 

Data  ștergerii  datelor:  în  conformitate  cu  reglementările  disponibile  pe  pagina  socială 
relevantă.

Aceștia au dreptul să cunoască datele: în conformitate cu reglementările disponibile pe pagina 
socială relevantă.

Drepturi legate de gestionarea datelor: în conformitate cu reglementările disponibile pe pagina 
socială relevantă.

Metoda de stocare a datelor: electronică. 

Este important de reținut că, atunci când încărcați sau trimiteți orice date cu caracter personal, 
autorizează la nivel mondial operatorul site-ului de rețele sociale pentru a stoca și de a utiliza 
un astfel de conținut. Prin urmare, este foarte important să se asigure că utilizatorul are 
autoritatea deplină de a comunica informațiile publicate.

Google Analytics și Google AdWords 

Dispoziții privind protecția datelor pentru utilizarea Google Analytics cu funcția 
de anonimizare

Pe acest site, managerul de date a plasat Google Analytics împreună cu o caracteristică de 
anonimizare.  Google  Analytics  este  un  serviciu  de  analiză  web.  Analiza  Web  înseamnă 
colectarea,  gruparea  și  analizarea  datelor  privind  comportamentul  vizitatorilor  de  pe  site. 
Serviciul de analiză web colectează informații despre ce site a fost trimis vizitatorul (pagina de
 referință) și pe care (sub)pagini au fost deschise pe site-ul web, cât de des și pentru cât timp. 
Serviciile analitice Web sunt destinate în principal optimizării unui site web și permit realizarea
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 analizei cost-beneficiu a activităților de publicitate pe internet.
Google  Analytics  este  operat  de  Google  Inc.,  1600 Amphitheatre Pkwy,  Mountain  View,  CA 
94043-1351, U.S.A. 

Pentru  analiza  web furnizată  de  Google  Analytics,  administratorul  de  date  folosește  funcția 
"_gat.  _anonymizeIp”. Prin  această  funcție,  adresa IP  a  conexiunii  la  internet  în  cauză este
 abreviată  și  anonimizată  de  Google  atunci  când  site-ul  este  vizitat  dintr-un  stat  membru  al
 Uniunii Europene sau dintr-un stat contractual al Spațiului Economic European.



Scopul de a utiliza Google Analytics este de a analiza traficul către site-ul nostru. Datele și 
informațiile colectate vor fi utilizate de Google, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru

Pe  acest  site,  managerul  de  date  a  plasat  Google  AdWords.  Google  AdWords  este  un 
serviciu  de  publicitate  pe  internet  care  permite  advertiserilor  să  plaseze  anunțuri  între 
rezultatele căutării Google și în sistemul de publicitate Google.  

 a  pregăti  rapoarte  online  care  vor  prezenta  activitățile  și  ne  vor  furniza  alte  servicii  privind 
utilizarea site-ului nostru.

Google  Analytics  plasează  un  cookie  pe  sistemul  IT  utilizat.  Pentru  definiția  semnificației 
cookie-urilor,  a  se  vedea  mai  sus.  Prin  setarea  cookie-urilor,  Google  poate  analiza  utilizarea 
site-ului  nostru.  Atunci  când  deschideți  orice  sub-pagină  a  acestui  site  web  operată  de 
administratorul de date pe care a fost plasat Google Analytics, browserul web de pe sistemul IT 
utilizat transmite automat datele către Google, prin Google Analytics, în scopuri de analiză.  În 
acest  proces  tehnic,  Google  va  obține  informații  cu  caracter  personal,  cum  ar  fi  adresa  IP  a 
utilizatorului,  prin  care  Google,  inter  alia,  va  obține  informații  privind  originea  vizitatorilor  și  a 
clicurilor, și poate crea ulterior decont de comisioane.

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații cu caracter personal, cum ar fi momentul în care 
site-ul a fost deschis, locul în care a fost deschis, și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către 
persoana vizată. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru, astfel de date cu caracter personal, 
inclusiv  adresa  IP  a  conexiunii  la  internet  utilizate  de  persoana  vizată,  vor  fi  transferate  la 
Google,  SUA.  Aceste  informații  cu  caracter  personal  sunt  stocate  de  Google  în  SUA.  De 
asemenea, Google poate dezvălui terților informațiile cu caracter personal colectate prin acest 
proces tehnic.

Persoana  vizată  are  dreptul,  astfel  cum  s-a  descris  mai  sus,  să  prevină  introducerea  de 
cookie-uri  de  către  site-ul  nostru  în  orice  moment  prin  utilizarea  setărilor  sale  de  browser  de 
Internet, blocând astfel  permanent introducerea de cookie-uri.  Cu aceste setări  de browser de 
Internet împiedică, de asemenea, Google Analytics să seteze cookie-uri pe sistemul IT utilizat. În
 plus, cookie-urile deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin utilizarea 
browser-ului de Internet sau a altui program de software.

Dispoziții privind protecția datelor pentru utilizarea Google AdWords
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În plus, persoana vizată poate contesta sau exclude de la Google Analytics colectarea de date 
referitoare la utilizarea acestui site și prelucrarea acestor date de către Google. În acest scop, 
persoana vizată trebuie să descarce o extensie pentru browser-ul său de Internet de pe 
următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Această extensie de browser web 
folosește JavaScript pentru a furniza Google Analytics informații care vor împiedica transferul 
datelor și informațiilor despre modul de a vizita site-urile web la Google Analytics.  Instalarea 
acestui add-on la Browser-ul de Internet este considerat un protest pentru Google. Dacă 
sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau reinstalat, persoana 
vizată trebuie să reinstaleze această extensie de browser de Internet pentru a dezactiva 
Google Analytics. În cazul în care acest browser add-on a fost eliminat sau dezactivat de către 
persoana afectată sau de către o altă persoană aflată sub controlul persoanei afectate, acesta 
poate fi reinstalat sau activat.
Informații suplimentare privind dispozițiile relevante despre protecția datelor ale Google sunt 
disponibile pe următoarele site-uri web: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ sau 
http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Pentru mai multe informații despre cum 
să utilizați Google Analytics, consultați: https://www.google.com/analytics/. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.com/analytics/


Persoana vizată are dreptul de a se opune activității de publicitate pe bază de interes a 
Google.  În acest scop, persoana vizată poate vizita următorul link: 
https://adssettings.google.com de pe browserele de internet pe care le folosește și poate face 
setările pe care le dorește.
Pentru mai multe informații și dispozițiile relevante privind confidențialitatea Google, consultați: 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. 

Google AdWords permite unui advertiser să pre-definească cuvinte cheie specifice care fac o 
reclamă  să  apară  în  rezultatele  căutării  Google  numai  atunci  când  un  utilizator  utilizează 
motorul  de  căutare  pe internet  pentru  a  afișa  hit-uri  pentru  acel  cuvânt  cheie.  În  rețeaua de 
publicitate Google, anunțurile sunt afișate utilizând un algoritm automat pe site-urile relevante, 
luând în considerare cuvintele cheie definite anterior.
Furnizorul  de  servicii  pentru  Google  AdWords:  Google  Inc.,  1600  Amphitheatre  Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, U.S.A. 

Google AdWords este utilizat pentru a promova site-ul nostru, pentru a promova publicitatea 
relevantă pe site-urile terțe și pentru a o afișa în rezultatele paginii de căutare Google.

Dacă o persoană vizată ajunge pe site-ul nostru prin publicitate plasată pe Google, Google va 
introduce  un  cookie  de  conversie  în  sistemul  informatic  al  persoanei  vizate.  Pentru  definiția 
semnificației cookie-urilor, a se vedea mai sus. Cookie-ul de conversie expiră după 30 de zile 
și nu va fi utilizat pentru identificarea persoanei vizate. Dacă cookie-ul nu a expirat, cookie-ul 
de  conversie  este  utilizat  pentru  a  verifica  dacă  unele  (sub)pagini  au  fost  afișate  pe  site-ul 
nostru. Cookie-urile de conversie permit atât Google, cât și administratorului de date să afle ce
 acțiuni întreprinde o persoană care vizitează site-ul nostru printr-o reclamă AdWords pe site.

Datele  și  informațiile  colectate  prin  cookie-uri  de  conversie  sunt  utilizate  pentru  a  genera 
statistici  Google  visitor  pentru  site-ul  nostru.  Pe  baza  acestor  statistici  de  vizitator,  puteți 
determina numărul de utilizatori care vin din anunțuri AdWords pentru a dovedi succesul sau 
eșecul  unor  anunțuri  AdWords  și  pentru  a  optimiza  anunțurile  AdWords  în  viitor.  Nici 
compania noastră, nici alți utilizatori Google AdWords nu primesc informații de la Google care 
ar putea fi utile pentru identificarea celor interesați.

 Cookie-urile de conversie stochează informații cu caracter personal, cum ar fi site-urile vizitate
 de  persoana  vizată.  În  acest  fel,  de  fiecare  dată  când  vizităm  site-ul,  datele  cu  caracter 
personal,  inclusiv  adresa  IP  a  conexiunii  la  internet  utilizată  de  persoana  vizată,  vor  fi 
transferate la Google, SUA. Aceste informații cu caracter personal sunt stocate de Google în 
SUA. De asemenea, Google poate dezvălui terților informațiile cu caracter personal colectate 
prin acest proces tehnic.

Persoana  vizată  are  dreptul,  astfel  cum  s-a  descris  mai  sus,  să  prevină  introducerea 
de cookie-uri  de  către  site-ul  nostru  în  orice  moment  prin  utilizarea  setărilor  sale  de 
browser  de Internet,  blocând  astfel  permanent  introducerea  de  cookie-uri.  Cu  aceste 
setări  de  browser  de Internet împiedică, de asemenea, Google Analytics să seteze cookie-uri
 pe sistemul IT utilizat. În  plus, cookie-urile deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în 
orice moment prin utilizarea browser-ului de Internet sau a altui program de software.
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Persoană responsabilă pentru prelucrarea datelor 

Furnizor de stocare date:

Nume / Nume firmă: Shopify International Ltd. 

Sediu: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, 
Dublin 4, D04 Xn32 

Denumirea activității: serviciu de găzduire, serviciu de server.

Date prelucrate: date cu caracter personal furnizate de persoana vizată

Dreptul la rectificare 
Ne puteți cere să modificăm oricare dintre informațiile dvs. prin datele de contact furnizate. 
Vom face acest lucru imediat la cererea dumneavoastră și în termen de maximum 30 de 
zile, și vă vom furniza informațiile la e-mailul de contact dat de dumneavoastră.

Dreptul la anulare 

Dreptul de a solicita informații
Puteți solicita informații de la noi prin intermediul detaliilor de contact furnizate despre: Ce 
informații, pe ce temei juridic, în ce scop, de la ce sursă, cât timp îl gestionați. La cererea 
dumneavoastră, vă vom trimite informații imediat, dar nu mai târziu de  30 de zile, la e-mailul
 de contact furnizat de dumneavoastră.

Drepturi legate de gestionarea datelor

Scopul gestionării datelor: asigurarea funcționării site-ului web.

Durata  gestionării  datelor  și  termenul  de  ștergere  a  datelor.  Gestionarea  datelor  până  la 
încheierea  funcționării  site-ului  web  sau  în  temeiul  unui  acord  contractual  între  operatorul 
site-ului și furnizorul de stocare. Dacă este necesar, persoana în cauză poate, de asemenea, 
să solicite furnizorului de stocare să își șteargă datele.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul persoanei în cauză și 
prelucrarea datelor în baza Legii.

Informațiile pe care le furnizați sunt stocate pe serverul operat de furnizorul de stocare. Datele 
pot  fi  accesate  doar  de  personalul  nostru  sau  de  personalul  serverului,  dar  toate  sunt 
responsabile pentru gestionarea în condiții de siguranță a datelor.
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Legislația pe baza căreia sunt prelucrate datele

- Regulamentul nr. 2016/679  al Parlamentului European și al Consiliului (UE) (2016.) 
27 aprilie.) privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
 personal  și  libera  circulație  a  acestor  date  și  de  abrogare  a  Regulamentului  (CE)  nr 
95/46 (Regulament General privind Protecția Datelor)

- Legea CXII. din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare a informațiilor și libertatea
 de informare. 

-    Decret guvernamental privind cerințele generale de administrare a dosarelor de către 
organismele publice 335/2005. (XII. 29.). 

-  Legea LXVI din anul 1995 privind documentele publice, registrele publice și 
protecția documentelor private.

Ne  puteți  cere  să  vă  ștergem  datele  prin  datele  de  contact  furnizate.  La  cererea 
dumneavoastră, vom face acest lucru imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile, și vă vom 
trimite informațiile pe e-mailul dumneavoastră.
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 fie posibilă restabilirea statutului juridic într-o perioadă scurtă de timp. Pentru binele 
dumneavoastră, vom face tot ce ne stă în putere pentru a rezolva această problemă.

Dacă considerați că statutul juridic nu poate fi restabilit, vă rugăm să contactați autoritatea 
de mai jos:
Divizia Protecția Datelor și Libertate de Informații 
Adresă poștală: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Adresă: 1125 Budapest, Aleea Szilágyi Erzsébet 22/c  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
URL https://naih.hu  

Dreptul de blocare 
Ne puteți  cere să vă blocăm datele prin datele de contact  furnizate.  Blocarea va continua 
până  când  motivul  pe  care  îl  specificați  necesită  ca  datele  să  fie  stocate.  La  cererea 
dumneavoastră,  vom face acest  lucru  imediat,  dar  nu mai  târziu  de  30 de zile,  și  vă  vom 
trimite e-mail cu informațiile furnizate.

Dreptul de obiecție 
Puteți obiecta la prelucrarea datelor prin datele de contact furnizate. Obiecția va fi examinată
 cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la depunerea cererii, decizia privind 
meritele va fi luată și vă va fi comunicată prin e-mail.

Opțiunea de punere în aplicare pentru gestionarea datelor
În cazul manipulării ilegale a datelor, vă rugăm să informați compania noastră, astfel încât să



- Legea CVIII din anul 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și 
ale serviciilor societății informaționale.

- Legea C din anul 2003 privind comunicațiile electronice.
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