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I. Introducere
1. Dispoziții generale
Această politică de confidențialitate și utilizarea cookie-urilor se aplică informațiilor privind prelucrarea
datelor în legătură cu utilizarea paginii web https:// exactsystems.ro (denumită în continuare pagina
web).
Administratorul respectă dreptul utilizatorilor paginii web la confidențialitate. În special, are grijă de
protecția datelor lor cu caracter personal și aplică soluții organizaționale și tehnice adecvate pentru a
preveni interferența cu confidențialitatea Utilizatorilor de către terți. Acțiunile Administratorului au ca
scop garantarea către Utilizator a unui sentiment de securitate deplină la un nivel adecvat legislației
aplicabile.
Accesarea și utilizarea paginii web înseamnă că Utilizatorul acceptă termenii acestei Politici.
Pagina web poate conține link-uri care se referă la alte pagini web. Paginile web se vor deschide în
aceeași fereastră de browser sau într-o fereastră nouă de browser. Administratorul nu este
responsabil pentru conținutul furnizat de aceste pagini web. Deoarece această politică de
confidențialitate și utilizarea cookie-urilor se aplică numai paginii web https:// exactsystems.ro,
Utilizatorul este obligat să citească politica de confidențialitate sau reglementările în vigoare pe pagina
web pe care Utilizatorul a accesat-o prin intermediul link-ului de referință.

II. Datele cu caracter personal ale utilizatorului
1.

Cine este administratorul datelor cu caracter personal ale utilizatorului?

Operatorul datelor cu caracter personal este:
a. Exact Systems SRL Blvd. Unirii, Nr. 27, Bloc 15, Sc. 1, etaj 7, Apt. 19 București,
România;
b. Exact Systems sp. z o.o. cu sediul social în Częstochowa (42-200) at ul. Focha 53/5,
înscrisă în registrul întreprinzătorilor din Registrul instanțelor naționale de către Tribunalul
Districtual din Częstochowa, Secția a 17-a comercială a Registrului național al instanțelor
sub numărul KRS 0000729296, numărul de identificare a contribuabilului (NIP)
5272849887, numărul statistic de afaceri (REGON) 380045465, capitalul social de
100.000,00 zloți.
Aceste companii desfășoară control în comun asupra Datelor cu Caracter Personal ale Utilizatorului pe
baza acordului de control comun, conținutul aranjamentelor esențiale pe care Utilizatorul le poate citi
în documentul curent.
2.
2.1.

Ce date cu caracter personal sunt prelucrate de administrator?

În funcție de tipul de servicii furnizate pe pagina web, Administratorul prelucrează
următoarele date cu caracter personal ale utilizatorilor paginii web:

2.1.1. pentru serviciile paginii: datele cu caracter personal numai ale acelor Utilizatori care au
consimțit la prelucrarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare:
• numele de gazdă;
• tipul browser-ului;
• tipul sistemului de operare;
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• timp de acces;
• adresele vizitatorilor paginii web;
• adresa paginii web de pe care Utilizatorul a venit pe această pagină web;
• alți identificatori de utilizator.
2.1.2. pentru serviciul Messenger: toate informațiile furnizate în mod voluntar de către Utilizator,
care vor fi necesare pentru a rezolva problema inițiată de Utilizator, în special pot fi
următoarele date:
• datele de identificare, cum ar fi numele, prenumele,
• datele de contact, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon,
• alte informații furnizate de utilizator;
2.1.3. pentru serviciul Formular: toate informațiile furnizate în mod voluntar de către Utilizator, care
vor fi necesare pentru soluționarea cazului inițiat de Utilizator, în special, pot fi următoarele
date:
• datele de identificare, cum ar fi numele, prenumele,
• datele de contact, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon,
• alte informații furnizate de utilizator.
2.2.

Vă informăm că, prin utilizarea paginii web de către Utilizator, fără a modifica setările
software-ului/browser-ului, Utilizatorul nu consimte la stocarea cookie-urilor pe dispozitivul
său final și la utilizarea informațiilor stocate în acestea. În mod implicit, setările browserului
care permit prelucrarea datelor menționate mai sus sunt dezactivate.

2.3.

Dacă este necesar să se efectueze o procedură de stabilire a eventualelor reclamații sau de
apărare împotriva acestora, inclusiv o procedură de reclamație, vor fi prelucrate datele de
identificare a participanților la procedură, inclusiv numele și prenumele și orice date
suplimentare necesare pentru desfășurarea procedurii.
3.

3.1.

Este obligatorie furnizarea datelor cu caracter personal de către Utilizator?

Serviciile paginii web

Furnizarea datelor cu caracter personal indicate la punctul 2.1.1. este voluntară. Activitatea
Utilizatorului pe pagina web, inclusiv datele sale cu caracter personal, este înregistrată în jurnalele de
sistem (un program special pentru calculator utilizat pentru a stoca o înregistrare cronologică care
conține informații despre evenimente și activități legate de sistemul IT utilizat pentru a furniza servicii
de către Administrator). Informațiile despre paginile vizitate și utilizarea paginii web și a Serviciilor
disponibile în cadrul acestuia sunt, de asemenea, furnizate de cookie-uri. Toate aceste instrumente
contribuie la ușurința de utilizare a paginii web. Prin urmare, nefurnizarea acestora poate afecta
comoditatea utilizării paginii web, poate împiedica utilizarea unei părți a paginii web sau poate
împiedica afișarea unor informații destinate Utilizatorului.
3.2.

Messenger

Furnizarea datelor cu caracter personal în textul mesajului trimis prin Messenger este voluntară, dar
poate fi necesar să se accepte și să se gestioneze solicitarea, iar nerespectarea acestui lucru duce la
incapacitatea de a furniza serviciile.
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3.3.

Formular

Furnizarea datelor cu caracter personal în formular este voluntară, dar necesară pentru a contacta
Utilizatorul. Nefurnizarea datelor cu caracter personal duce la incapacitatea de a utiliza serviciul
Formular.

3.4. Newsletter
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în vederea livrării Newsletter-ului. Nefurnizarea datelor
cu caracter personal duce la incapacitatea de a utiliza serviciul Newsletter.
3.5. Notificări - Web Push
Tehnologie utilizată pentru a oferi Utilizatorului notificări scurte în timp real, în special cele mai
recente știri, informații despre Servicii și ofertele partenerilor de încredere și ale agenților de
publicitate ai Administratorului. Notificările sunt transmise în timp real și susținute de browserul de
Internet utilizat de Utilizator. În acest scop, un identificator unic va fi stocat în browser. Pentru a primi
notificări de la Administrator, Utilizatorul trebuie să fie de acord. Utilizatorul își poate retrage
consimțământul de a primi notificări în orice moment, utilizând setările browserului său:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Chrome
4.

În ce scopuri și în ce temeiuri legale sunt prelucrate datele cu caracter personal?

Administratorul prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
4.1.

pentru a furniza Serviciile disponibile pe pagina web prin mijloace electronice, și anume
serviciul site-ului web, serviciul Live Chat și serviciul Formular - atunci temeiul juridic pentru
prelucrare este necesitatea prelucrării în vederea executării contractului de utilizare a
serviciilor paginii web [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD);

4.2.

în scopuri tehnice și administrative, în scopul asigurării securității sistemului informatic și al
gestionării acestui sistem, în scopuri analitice și statistice - atunci temeiul juridic pentru
prelucrare este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din
RGPD] constând în asigurarea aplicării nivelului adecvat de servicii furnizate;

4.3.

în cazul trimiterii de conținut de marketing către Utilizator ca parte a marketingului propriu temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim al Administratorilor [articolul 6
alineatul (1) litera (a) din RGPD], care este promovarea serviciilor Administratorului și ale
Capital Group;

4.4.

pentru a stabili și a urmări, eventual, acțiuni sau pentru a le apăra - temeiul juridic pentru
prelucrare este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din
RGPD] constând în protejarea drepturilor sale.
5.

Cât timp sunt prelucrate datele cu caracter personal?

Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Administrator depinde de tipul de
serviciu furnizat și de scopul prelucrării. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal poate
rezulta, de asemenea, din prevederile legale, atunci când acestea constituie baza prelucrării. În cazul
prelucrării datelor cu caracter personal pe baza interesului legitim al Administratorului - de exemplu,
din motive de securitate - datele sunt prelucrate pentru o perioadă care să permită punerea în
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aplicare a acestui interes sau până la ridicarea unei obiecții efective la prelucrarea datelor. Dacă
prelucrarea se bazează pe consimțământ, datele cu caracter personal sunt prelucrate până la
retragerea acestora. Atunci când baza de prelucrare este necesară pentru încheierea și executarea
contractului, datele cu caracter personal sunt prelucrate până la încetarea/expirarea acestuia.
Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi prelungită în cazul în care prelucrarea
este necesară pentru a stabili sau a urmări revendicări sau pentru a se apăra împotriva revendicărilor,
iar după această perioadă - numai dacă și în măsura în care aceasta va fi impusă de lege. După
expirarea perioadei de prelucrare, datele cu caracter personal sunt șterse ireversibil sau anonimizate.
6.

Destinatarii datelor cu caracter personal

6.1.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi puse la dispoziția entităților care furnizează
servicii în numele Administratorului și în numele acestuia, de exemplu pentru funcționarea
site-ului web și a Serviciilor disponibile, în special în domeniul serviciilor IT, ale serviciilor de
marketing, serviciilor analitice, arhivării, consultanței profesionale. Administratorul va furniza
aceste date în baza unui contract de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal sau
a unui alt instrument juridic în conformitate cu art. 28 din RGPD, care va asigura protecția
adecvată a datelor cu caracter personal furnizate.

6.2.

Datele cu caracter personal prelucrate de Administrator nu vor fi puse la dispoziția terților, sub
rezerva punctului 6.1. de mai sus, cu excepția cazului în care:

6.2.1. obligația de a furniza date cu caracter personal rezultă din legislația aplicabilă sau atunci când
transferul datelor cu caracter personal servește scopului de a proteja drepturile
Administratorului sau de a soluționa litigiile; sau
6.2.2. Utilizatorul a consimțit la transferul de date cu caracter personal către terți.
6.3.

În fiecare dintre situațiile de mai sus, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziție
numai dacă există un temei juridic important pentru acestea (de exemplu, consimțământul, de
exemplu, în cazul marketingului, contractului sau interesului legitim).

6.4.

Administratorul se angajează să nu vândă datele cu caracter personal ale utilizatorilor.
7.

Transferul de date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European

În legătură cu utilizarea de către Administrator a serviciilor furnizorilor internaționali, de exemplu prin
utilizarea instrumentelor analitice furnizate de Google sau Facebook, este posibil să se transfere datele
cu caracter personal ale Utilizatorului în afara Spațiului Economic European (SEE), cu condiția să se
asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, care se va găsi în special prin:
7.1.
7.2.
7.3.

cooperarea cu entitățile care prelucrează date cu caracter personal în țările pentru care a fost
emisă o decizie relevantă a Comisiei Europene;
utilizarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană;
aplicarea normelor corporative obligatorii aprobate de autoritatea de supraveghere
competentă.
8.
Este profilul Utilizatorului creat pe baza datelor cu caracter personal și deciziile care îl
afectează sunt luate automat pe baza acestora?

Administratorul utilizează datele cu caracter personal anonimizate pentru a efectua evaluarea și
profilarea într-o manieră automată. Această evaluare și profilare sunt efectuate pentru a analiza
datele privind activitatea Utilizatorului pe pagina web, pentru a colecta date demografice despre
Utilizator sau pentru a personaliza conținutul paginii web pentru a o rula. Această profilare nu are
consecințe juridice pentru Utilizator și nici nu are niciun impact asupra capacității Utilizatorului de a
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utiliza pagina web. Prin urmare, aceste date sunt prelucrate numai în scopul administrării paginii web
și pentru a asigura un serviciu eficient.

III. Drepturile utilizatorului
1. Dreptul la acces
Utilizatorul are dreptul de a obține informații în orice moment dacă și ce date cu caracter personal
sunt prelucrate de administrator. În cazul în care Administratorul prelucrează datele sale cu caracter
personal, Utilizatorul poate avea acces la acestea sau poate solicita Administratorului o copie a datelor
cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Prima copie a datelor cu caracter personal este
gratuită, eliberarea de copii suplimentare poate fi supusă unei taxe.
2. Dreptul la corectarea datelor cu caracter personal
Utilizatorul poate solicita în orice moment Administratorului să își corecteze imediat datele cu caracter
personal care sunt incorecte sau incomplete.
3. Dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal
Utilizatorul poate solicita în orice moment restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal
de către Administrator. În cazul în care solicitarea este justificată, Administratorul va putea stoca
aceste date cu caracter personal numai. Efectuarea oricăror operațiuni, altele decât depozitarea, va
necesita un consimțământ separat, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară datorită
protecției revendicărilor sau drepturilor unei alte persoane sau din motive importante de interes
public.
4. Dreptul de a transfera date cu caracter personal
Dacă Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt prelucrate în mod automat pe baza
consimțământului Utilizatorului sau în legătură cu executarea contractului, Utilizatorul poate solicita în
orice moment Administratorului să obțină datele sale cu caracter personal într-un format structurat,
utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat. La cererea Utilizatorului, Datele cu caracter
personal vor fi trimise de administrator unui alt administrator indicat de Utilizator, dacă este posibil
din punct de vedere tehnic.
5. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (așa-numitul drept de a fi uitat)
Utilizatorul are dreptul de a solicita Administratorului să elimine imediat datele sale cu caracter
personal, iar Administratorul, în cazul în care unul dintre motivele indicate la art. 17 RGPD, este obligat
să le elimine fără întârzieri nejustificate.
6. Dreptul la opoziție
Dacă Administratorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe baza unui interes
legitim, Utilizatorul se poate opune acestei prelucrări în orice moment.
7. Dreptul de retragere a consimțământului
7.1. Utilizatorul poate retrage consimțământul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în
orice moment. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care
a fost efectuată pe baza sa înainte de retragerea acestuia.
7.2. Pentru a retrage consimțământul în mod eficient, în cazul utilizării site-ului web și a Serviciilor
sale, contactați Administratorul în modul indicat în capitolul III.9.6.
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7.3. Administratorul se asigură că cererea de retragere a consimțământului va fi luată în considerare
imediat. După finalizarea solicitării, Administratorul va înceta să prelucreze Datele cu caracter personal
ale Utilizatorului prelucrate pe baza consimțământului (inclusiv pentru a primi informații de marketing
și comerciale prin e-mail și prin telefon). Cu toate acestea, până la procesarea solicitării, Utilizatorul
poate primi informații de la Administrator, la care a renunțat la retragerea consimțământului, din
cauza timpului necesar pentru executarea solicitării în sistemele Utilizatorului.
7.4. Retragerea de către Utilizator a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
nu exclude prelucrarea ulterioară a acestor date cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea
ulterioară să aibă loc într-un alt scop și pe o altă bază decât prelucrarea efectuată pe baza
consimțământului.
8. Dreptul de a depune o plângere
Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la organismul de supraveghere care se ocupă de
protecția datelor cu caracter personal. Administratorul propune să îl contacteze direct în modul
indicat în capitolul III.9.6, ceea ce poate simplifica și accelera soluționarea problemei.
9. Cum poate Utilizatorul să contacteze Administratorul și să-și exercite drepturile?
9.1. Atunci când trimite o solicitare Administratorului, Utilizatorul ar trebui să o facă astfel încât să
determine în mod clar în ceea ce privește solicitarea, și anume, în special:
a) ce drept dorește să utilizeze Utilizatorul;
b) la ce se referă prelucrarea cererii.
9.2. În cazul în care Administratorul nu este în măsură să identifice persoana care depune cererea pe
baza cererii depuse, acesta va solicita Utilizatorului informații suplimentare.
9.3. Cererea poate fi depusă personal sau prin intermediul unui avocat. Datorită securității datelor cu
caracter personal, Administratorul încurajează utilizarea unei procuri într-o formă certificată de un
notar sau de un consilier juridic sau avocat autorizat, ceea ce va accelera semnificativ verificarea
autenticității cererii.
9.4. Răspunsul la cerere trebuie dat în termen de o lună de la primirea acesteia. În cazul în care este
necesar să se prelungească această perioadă, Administratorul informează solicitantul cu privire la
motivele prelungirii.
9.5. Răspunsul este furnizat prin poșta tradițională, cu excepția cazului în care cererea a fost depusă
prin e-mail sau a fost solicitat un răspuns electronic.
9.6. În vederea executării drepturilor sale, Utilizatorul poate contacta Administratorul:
a) în scris, prin trimiterea corespondenței la adresa Administratorului;
b) sub forma unui e-mail la adresa de e-mail: odo@exactsystems.pl

IV. Cookie-uri și alte tehnologii de internet
Pentru a îmbunătăți pagina web, pentru a facilita utilizarea acesteia și pentru a o adapta cel mai bine
la nevoile Utilizatorului, Administratorul utilizează cookie-uri și alte tehnologii de internet.
1.
1.1.

Cookie-uri

Pagina web utilizează două tipuri de bază de cookie-uri:
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1.1.1.

cookie-uri de tip "session" - care sunt fișiere temporare stocate pe dispozitivul final al
Utilizatorului până la deconectare, părăsirea site-ului web sau dezactivarea softwareului (browser-ul web);

1.1.2. Cookie-uri "persistente" - care sunt stocate în dispozitivul final al Utilizatorului pentru
perioada specificată în parametrii cookie-urilor sau până când sunt șterse de utilizator.
1.2.

Cookie-urile sunt utilizate în următoarele scopuri:
1.2.1. ajustarea conținutului paginilor web la preferințele Utilizatorului și optimizarea
utilizării paginilor web; în special, aceste fișiere permit recunoașterea dispozitivului
utilizatorului paginii web și afișarea corectă a paginii web, adaptate nevoilor sale
individuale;
1.2.2. crearea de statistici care ajută la înțelegerea modului în care utilizatorii paginii web
utilizează paginile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului
acestora.

1.3.

Utilizăm următoarele cookie-uri pe pagina web:

(a) esențiale - absolut necesare pentru buna funcționare a paginii web. Această categorie include
numai cookie-uri care oferă funcționalitate de bază și securitate pentru pagina web. Aceste cookie-uri
nu stochează date cu caracter personal.
b) funcționale - acestea ajută la îndeplinirea anumitor funcții, cum ar fi partajarea conținutului paginii
pe platformele de social media, colectarea de feedback și alte funcții ale terților.
c) Performanță - acestea sunt folosite pentru a înțelege și analiza indicatorii cheie de performanță ai
paginii web, ceea ce ajută la oferirea unei experiențe mai bune pentru vizitatori.
(d) Publicitate - utilizată pentru a furniza vizitatorilor campanii publicitare și de marketing relevante. Ei
urmăresc vizitatorii pe site-uri și colectează informații pentru a oferi publicitate personalizată.
(e) Altele neclasificate - sunt analizate și nu sunt încă clasificate în celelalte categorii.
(f) Analitice - sunt utilizate pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu o pagină web.
Acestea ajută la furnizarea de informații despre ratele vizitatorilor, ratele de respingere, sursa de trafic
etc.
1.4.

În multe cazuri, software-ul utilizat pentru navigarea pe pagini web (browser web) permite
stocarea cookie-urilor pe dispozitivul final al Utilizatorului în mod implicit. Oferirea
consimțământului utilizatorului pentru a primi cookie-uri se face prin acordarea
consimțământului în "fereastra" corespunzătoare din Cadrul Serviciului. Utilizatorii paginii web
își pot modifica în orice moment setările privind cookie-urile. Aceste setări pot fi modificate în
special astfel încât să permită manipularea automată a cookie-urilor în setările browser-ului
dumneavoastră web sau să informeze cu privire la plasarea lor de fiecare dată în dispozitivul
Utilizatorului Serviciului. Informații detaliate privind posibilitățile și metodele de manipulare a
cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului (browser-ului web).

1.5.

Vă informăm că restricționarea utilizării cookie-urilor poate afecta comoditatea utilizării
paginii web, poate împiedica utilizarea unor părți ale paginii web sau ale Serviciilor sau poate
împiedica afișarea unor informații destinate Utilizatorului. Mai presus de toate, cu toate
acestea, va împiedica Administratorul să obțină informații statistice anonime pentru a
îmbunătăți calitatea paginii web
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2.
2.1.

Alte tehnologii de Internet

Pentru a desfășura activități de marketing și remarketing, Administratorul utilizează
următoarele tehnologii pentru a observa acțiunile întreprinse de utilizatori pe pagina web:
2.1.1. Mautic - Administratorul utilizează serviciul Mautic, care își propune să furnizeze
informații anonime despre activitatea utilizatorilor pe pagina web pentru a ajusta și
monitoriza cu precizie emisiile de reclame;
2.1.2. Facebook conversion pixel - Pixelul Facebook utilizează tehnologia "Cookie-uri", adică
fișiere text plasate pe dispozitivul Utilizatorului, pentru a permite Administratorului să
analizeze sursele de trafic și modul în care vizitatorii îl folosesc. Pixel Facebook
colectează pe serverele sale date obținute din plasarea cookie-urilor pe dispozitive și
utilizează aceste informații pentru a crea rapoarte și a furniza alte servicii legate de
mișcarea și utilizarea internetului. Pixelul Facebook poate, de asemenea, să transfere
aceste informații unor terțe părți dacă acest lucru este impus de lege sau dacă aceste
persoane prelucrează astfel de informații în numele Facebook. Aceste date nu sunt
niciodată combinate cu datele furnizate de Utilizator și sunt semnificative numai
pentru analiza statistică și mecanismele de corectare a erorilor de sistem;
2.1.3. Google Analytics - Google Analytics utilizează tehnologia "Cookie-uri", adică fișiere text
plasate pe dispozitivul Utilizatorului, pentru a permite Administratorului să analizeze
sursele de trafic și modul în care vizitatorii îl utilizează. Google colectează pe serverele
sale date obținute din plasarea cookie-urilor pe dispozitive și utilizează aceste
informații pentru a crea rapoarte și a furniza alte servicii legate de traficul și utilizarea
internetului. Google poate, de asemenea, să transfere aceste informații unor terțe
părți dacă acest lucru este impus de lege sau dacă aceste persoane prelucrează astfel
de informații în numele Google. Aceste date nu sunt niciodată combinate cu datele
furnizate de Utilizator și sunt semnificative numai pentru analiza statistică și
mecanismele de corectare a erorilor de sistem;

2.2.

Ca urmare a utilizării altor tehnologii de internet, datele cu caracter personal ale Utilizatorului
pot fi partajate cu entități cu care administratorul cooperează, de exemplu cu Facebook,
Instagram și alte persoane. Administratorul va transfera aceste date numai dacă Utilizatorul
este de acord pe pagina web să transfere datele sale cu caracter personal în scopuri de
marketing către entitățile care cooperează cu Administratorul.

Cookie-uri și alte tehnologii de internet utilizate de Administrator:

LP.

NUMELE COOKIE-ULUI

UTILITATEA COOKIE-URILOR

1

cookielawinfo-checkboxadvertisement

Necesar

2

cookielawinfo-checkboxanalytics

Necesar

SCOPUL COOKIE-ULUI
Setat de plugin-ul GDPR
Cookie Consent, acest cookie
este
utilizat
pentru
a
înregistra
consimțământul
utilizatorului pentru cookieurile
din
categoria
"Publicitate".
Setat de plugin-ul GDPR
Cookie Consent, acest cookie
este
utilizat
pentru
a
înregistra
consimțământul
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DATA DE EXPIRARE A
COOKIE-URILOR
1 an

1 an

3

cookielawinfo-checkboxfunctional

Necesar

4

cookielawinfo-checkboxnecessary

Necesar

5

cookielawinfo-checkboxothers

Necesar

6

cookielawinfo-checkboxperformance

Necesar

7

CookieLawInfoConsent

Necesar

8

elementor

Necesar

9

altul

10

wpwpml_current_language
_ga

11

_ga_3YMTPTLMPW

Analytical

utilizatorului pentru cookieurile din categoria "Analytics".
Setat de plugin-ul GDPR
Cookie Consent, acest cookie
este
utilizat
pentru
a
înregistra
consimțământul
utilizatorului pentru cookieurile din categoria "Analytics".
Setat de plugin-ul GDPR
Cookie Consent, acest cookie
este
utilizat
pentru
a
înregistra
consimțământul
utilizatorului pentru cookieuri în categoria "Necesar".
Setat de plugin-ul GDPR
Cookie Consent, acest cookie
este utilizat pentru a stoca
consimțământul utilizatorului
pentru cookie-uri în categoria
"Altele".
Setat de plugin-ul GDPR
Cookie Consent, acest cookie
este utilizat pentru a stoca
consimțământul utilizatorului
pentru cookie-uri în categoria
"Performanță".
Înregistrează starea butonului
implicit
al
categoriei
corespunzătoare și starea
CCPA. Funcționează numai în
coordonare cu cookie-ul
primar.
Acest cookie este utilizat de
tema WordPress a site-ului
web.
Acesta
permite
proprietarului site-ului să
implementeze sau să modifice
conținutul site-ului în timp
real.
Nu există
o descriere
disponibilă.
Cookie-ul _ga, instalat de
Google Analytics, calculează
datele vizitatorilor, sesiunilor
și
campaniilor
și,
de
asemenea, ține evidența
utilizării
site-ului
pentru
raportul de analiză al site-ului.
Cookie-ul stochează informații
anonim și atribuie un număr
generat aleator pentru a
recunoaște vizitatorii unici
Acest cookie este instalat de
Google Analytics

Analitic
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1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

niciodată

sesiune
2 ani

2 ani

V. Modificări ale Politicii de confidențialitate
Administratorul datelor cu caracter personal declară că această Politică de confidențialitate este
verificată în mod continuu și, dacă este necesar, actualizată. Versiunea curentă a Politicii de
confidențialitate intră în vigoare de la 21 februarie 2022 În funcție de necesități, Administratorul poate
modifica și completa Politica de confidențialitate. Utilizatorii vor fi informați cu privire la orice
modificări sau completări de pe pagina web.
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