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Articolul 1 Informație cu privire la colectarea datelor cu caracter personal
(1) În cele ce urmează vă informăm cu privire la colectarea datelor cu caracter personal la utilizarea
paginii noastre de internet. Datele cu caracter personal reprezintă toate datele care permit identificarea
dumneavoastră personală, de exemplu numele, adresa, adresele de e-mail, conduita utilizatorului.
(2) Calitatea de responsabil conform articolului 4 alineatul 7 din Regulamentul general UE privind
protecția datelor (DS-GVO) este deținută de către JET Tageslicht & RWA GmbH, Weidehorst 28,
D-32609 Hüllhorst. Responsabilii noștri pentru protecția datelor pot fi contactați la adresa
dateleschutz@jet-gruppe.de sau la adresa noastră poștală JET Tageslicht & RWA GmbH, Weidehorst
28, D-32609 Hüllhorst, cu mențiunea suplimentară „der dateleschutzbeauftragte“ („responsabilul pentru
protecția datelor“).
(3) În situația în care ne contactați prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele
comunicate de dumneavoastră (adresa dumneavoastră de e-mail, eventual numele și numărul
dumneavoastră de telefon) sunt stocate de noi pentru a putea răspunde la întrebările dumneavoastră.
Datele generate în acest context sunt șterse de noi după ce nu mai este necesară stocarea sau
restricționăm prelucrarea, în situația în care sunt aplicabile obligații legale de stocare.
(4) În situația în care, pentru realizarea de funcții individuale ale ofertei noastre, apelăm la furnizori de
servicii mandatați sau dacă dorim să utilizăm datele dumneavoastră în scopuri publicitare, urmează să
vă informăm în cele ce urmează în detaliu cu privire la operațiunile în cauză. În acest sens menționăm și
criteriile reglementate pentru durata de stocare.
Articolul 2 Drepturile dumneavoastră
(1) Dețineți față de noi de următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care se referă la
dumneavoastră:
–

dreptul la informare,

–

dreptul la rectificare sau ștergere,

–

dreptul la restricționarea prelucrării,

–

dreptul la formularea opoziției împotriva prelucrării,

–

dreptul la portabilitatea datelor.

(2) Dispuneți în mod suplimentar de dreptul de a formula la o autoritate de supraveghere în domeniul
protecției datelor o plângere cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter
personal.

Articolul 3 Colectarea datelor cu caracter personal la accesarea paginii noastre de internet
(1) La utilizarea exclusiv în scop informativ a paginii de internet, ceea ce înseamnă în situația în care nu
vă înregistrați sau nu ne transmiteți alte informații, colectăm numai datele cu caracter personal pe care
ni le transmite browser-ul dumneavoastră către serverul nostru. În situația în care doriți să vizualizați
pagina noastră de internet, colectăm următoarele date care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic
pentru a vă afișa pagina noastră de internet și pentru a garanta stabilitatea și siguranța (temeiul legal
este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din regulamentul general UE privind protecția
datelor):
–

adresa IP

–

data și ora solicitării

–

diferenţa între zonele de fus orar faţă de Greenwich Mean Time (GMT)

–

conţinutul solicitării (pagina concretă)

–

stadiul accesării/codul de accesare HTTP

–

volumul de date transmis

–

pagina de internet de la care provine solicitarea
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–

browser

–

sistem de operare şi interfaţa acestuia

–

limba şi versiunea software-ului de navigare.

(2) Suplimentar faţă de datele menţionate anterior, când utilizaţi pagina noastră de internet sunt
memorate cookies pe computerul dumneavoastră. Cookies reprezintă mici fişiere text memorate pe
hard-disk-ul dumneavoastră cu repartizarea de către browser şi prin intermediul cărora entitatea care
aplică un cookie (în speţă compania noastră) recepţionează anumite informaţii. Cookies nu pot executa
programe sau transfera viruşi asupra computerului dumneavoastră. Acestea sunt utilizate pentru a
îmbunătăţi uşurinţa de utilizare şi a creşte eficienţa ofertei pe internet.
(3) Utilizarea de cookies:
a) Această pagină de internet utilizează următoarele tipuri de cookies pentru care volumul şi
modalitatea de funcţionare sunt descrise în cele ce urmează:
– cookies temporare (a se vedea în acest sens litera b)
b) Cookies temporare sunt şterse automat când închideţi browser-ul. Din această categorie fac
parte în special cookies de sesiune. Acestea memorează un aşa-numit ID de sesiune în baza
căruia pot fi repartizate diferite solicitări transmise de către browser-ul dumneavoastră în cadrul
sesiunii comune. Astfel poate fi recunoscut computerul dumneavoastră când reveniţi la pagina
noastră de internet. Cookies de sesiune sunt şterse când vă deconectaţi sau când închideţi
browser-ul dumneavoastră.
c) Aveţi posibilitatea de a configura setarea browser-ului dumneavoastră conform solicitărilor
dumneavoastră şi de a refuza, de exemplu, acceptarea de Third-Party-Cookies sau a tuturor
cookies. Vă atragem atenţia asupra faptului că există în acest caz eventual posibilitatea de a nu
putea utiliza toate funcţiile acestei pagini de internet.
d) Utilizăm cookies pentru a vă putea identifica la accesările ulterioare, în măsura în care dispuneţi
de un cont la noi. În caz contrar, trebuie să vă autentificaţi pentru fiecare accesare.
e) Flash-Cookies utilizate nu sunt înregistrate de browser-ul dumneavoastră, ci de Flash-Plug-in-ul
dumneavoastră. Dacă nu doriți o prelucrare a Flash-Cookies, trebuie să instalați un Add-On
corespunzător, de exemplu „Better Privacy“ pentru Mozilla Firefox
(https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) sau Adobe-Flash-Killer-Cookie
pentru Google Chrome. În mod suplimentar, recomandăm ștergerea manuală periodică a cookies
dumneavoastră și a accesărilor browser-ului.
Articolul 4 Funcții suplimentare și oferte suplimentare ale paginii noastre de internet
(1) Suplimentar față de utilizarea în scop exclusiv informativ a paginii noastre de internet, oferim diferite
servicii, pe care le puteți valorifica în măsura în care sunteți interesat. În acest scop trebuie să
menționați de regulă date suplimentare cu caracter personal, pe care le utilizăm pentru prestarea
serviciilor respective și pentru care sunt aplicabile principiile menționate anterior cu privire la prelucrarea
datelor.
(2) În parte apelăm pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale la furnizori externi de servicii.
Aceștia au fost selectați și mandatați cu atenție de noi, au obligația de a respecta instrucțiunile noastre și
sunt verificați periodic.
(3) În mod suplimentar dispunem de posibilitatea de a transmite mai departe datele dumneavoastră cu
caracter personal către terți, în situația în care este oferită posibilitatea de a participa la promoții,
concursuri cu premii, încheierea de contracte sau efectuarea de servicii similare de către noi, împreună
cu partenerii. Recepționați informații suplimentare în acest sens la comunicarea datelor dumneavoastră
cu caracter personal sau ulterior, în cadrul descrierii ofertei.
(4) În măsura în care furnizorii noștri sau prestatori noștri de servicii au sediul într-un stat din afara
Spațiului Economic European (EWR), vă informăm cu privire la consecințele acestei împrejurări în
descrierea ofertei.
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Articolul 5 Opoziție sau revocarea prelucrării datelor dumneavoastră
(1) În situația în care v-ați exprimat acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, îl puteți
revoca în orice moment. O asemenea revocare influențează admisibilitatea prelucrării datelor
dumneavoastră cu caracter personal, după ce aceasta este exprimată în raport cu noi.
(2) În măsura în care justificăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe aprecierea
intereselor dumneavoastră, dispuneți de posibilitatea de a formula opoziție împotriva prelucrării.
Această situație survine în situația în care prelucrarea nu este necesară în special pentru executarea
unui contract cu dumneavoastră, aspect evidențiat de noi în cadrul descrierii ulterioare a funcțiilor. La
exercitarea unei astfel de opoziții vă rugăm să prezentați motivele pentru care nu doriți ca datele
dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în modul în care procedăm noi în acest sens. În
cazul formulării justificate a dreptului de opoziție, verificăm situația de fapt și urmează să sistăm,
respectiv să adaptăm prelucrarea datelor sau să vă comunicăm motivele imperative supuse cerinței de
protecție, în temeiul cărora ne continuăm prelucrarea.
(3) Fără îndoială că dispuneți de posibilitatea de a formula în orice moment opoziție împotriva prelucrării
datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop publicitar și pentru analiza datelor. Cu privire la
opoziția dumneavoastră față de prelucrarea în scop publicitar ne puteți informa la următoarele date de
contact: info@jet-gruppe.de sau datenschutz@jet-gruppe.de.

