MALAGROW SRL.
Informaţii privind protecţia datelor
În vigoare: de la 11 mai 2020

1.
CARE ESTE SCOPUL ACESTUI PROSPECT CU INFORMAȚII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR ?
Malagrow Srl. se angajează să mențină calitatea serviciului său și să-l îmbunătățească continuu, și în acelaşi timp
să gestioneze în mod corespunzător datele cu caracter personal şi să menţină încrederea Clienţilor şi Vizitatorilor
săi, adică ale Dvs.
Pentru a asigura transparenţa procedurii noastre privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor
fizice implicate în gestionarea datelor, adică ale Dvs., am elaborat următorul prospect cu informații privind protecția
datelor. Aceste informaţii privind protecția datelor urmăresc şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (din 27 aprilie 2016, în continuare: „GDPR” sau „Regulamentul
GDPR”), precum și în legislația ungară relevantă (în special Legea CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare
informaţională și libertatea de informare).
Vă rugăm să studiați următoarele cu atenție.
2.
LA CE ACTIVITĂȚI DE GESTIONARE A DATELOR SE APLICĂ INFORMAŢIILE DIN ACEST PROSPECT?
Domeniul de aplicare al prospectului include gestionarea datelor referitoare la partenerii contractuali ai MALAGROW
Srl., la vizitatorii paginilor săi web (www.hulladekpres.hu , www.malagrow.hu ), precum și gestionarea datelor
legate de supravegherea video a persoanelor fizice care vizitează zonele de afaceri şi de muncă ale firmei. Prezentul
prospect acoperă, de asemenea, gestionarea datelor legate de produsele livrate partenerilor contractuali ai
MALAGROW Srl., precum și de relațiile juridice contractuale reglementate de Condiţiile Contractuale de Vânzare
aplicate de MALAGROW Srl., respectiv la gestionarea datelor bazate pe diferite programe anunţate de MALAGROW
Srl. (de ex. Programul de Protecție a Mediului MALAGROW), precum și la anumite prelucrări de date referitoare la
candidaţii la locurile de muncă oferite de MALAGROW Srl. Prevederile acestui prospect se aplică și în cazul acelor
activități în cursul cărora există interes pentru produsele și serviciile oferite de MALAGROW Srl., fie în scopul
îndeplinirii contractului încheiat, fie pentru a obține consimțământul necesar pentru anchetele de marketing direct.
3.
GESTIONARUL DATELOR (OPERATOR)
Dacă nu se prevede altfel în acest prospect, operatorul este MALAGROW Srl.
4.
DISPOZIȚII INTERPRETATIVE – ÎN CONFORMITATE CU DEFINIȚIILE UTILIZATE DE GDPR
„Operator” (în conformitate cu articolului 4 alineatul 7 GDPR) - persoană fizică sau juridică sau o organizație fără
personalitate juridică, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (inclusiv
mijloacele utilizate), ia deciziile referitoare la gestionarea datelor şi le execută, sau asigură executarea de către
persoana care prelucrează datele.
„Gestionarea (prelucrarea) datelor"(în conformitate cu articolul 4 alineatul 2 GDPR): Gestionarea
(prelucrarea)înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
„Date cu caracter personal“ (în conformitate cu articolul 4 alineatul 1 GDPR) Orice informații privind o persoană
fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate
fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr
de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii
identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
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„Prelucrător de date” (în conformitate cu articolului 4 alineatul 8 GDPR) - Persoana fizică sau juridică, autoritate
publică, agenție sau orice alt organism împuternicită de operator care prelucrează date cu caracter personal în
numele acestuia.
„Creare de profiluri” (în conformitate cu articolului 4 alineatul 4 GDPR) - Orice formă de prelucrare automatizată
a datelor cu caracter personal, care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite
aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind
performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea,
comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.
5.
Utilizarea unui prelucrător de date
Compania noastră angajează (poate angaja) prelucrători de date în cursul gestionării datelor specificate aici. Pentru
a îndeplini obiectivele de gestionare a datelor stabilite de Compania noastră, prelucrătorii de date prelucrează datele
în numele sau în beneficiul Companiei noastre, deciziile cu privire la scopul prelucrării datelor și la gestionarea
datelor (inclusiv mijloacele utilizate) fiind luate de Compania noastră. Compania noastră angajează prelucrători de
date pentru a efectua următoarele sarcini:
Numele și datele de adresă necesare pentru livrarea produselor companiei noastre vor fi predate companiei
de expediere (vezi Parteneri logistici enumerați în anexa 1);
-

Companiile de marketing care personalizează și livrează buletine informative de către compania noastră,
precum și companiile IT care furnizează informațiile tehnice pentru postare (vezi. Furnizori IT și de Stocarehosting enumerați în anexa 1);

-

Companiile de contabilitate care susțin procesele de contabilitate ale companiei noastre (a se vedea
Serviciile de contabilitate și de audit listate în anexa 1),

-

Pentru companiile care au nevoie de sprijin pentru securitate, dezvoltare de produse și servicii pentru
clienți de calitate superioară;

-

Agențiile de recrutare a forţei de muncă implicate în selecția candidaților pentru locurile de muncă anunțate
de compania noastră;

Compania noastră nu transmite date cu caracter personal prelucrate către terți în scop comercial.
6.

Ce fel de date personale gestionăm?

6.1. Informații despre SITE-uri WEB - date cu caracter personal obținute și prelucrate pe un site web cu acordul
expres al clientului
Prin accesarea și utilizarea site-ului web, Clientul acceptă prevederile acestui prospect și consimte, în același timp,
la prelucrarea datelor sale în conformitate cu informaţiile din acest prospect.
Site-urile companiei noastre ( www.malagrow.hu și www.hulladekpres.hu în utilizarea prezentului prospect sate
sau pagină web) furnizează conținuturi la care poate avea acces orice utilizator de internet fără înregistrare. Unele
dintre serviciile oferite pe site-ul MALAGROW Srl., precum și anumite conținuturi ale site-urilor web și funcția
buletinului de informații al MALAGROW Srl. sunt disponibile numai pentru utilizatorii înregistrați.
Un utilizator înregistrat poate fi persoana care furnizează datele indicate pe site-ul web și, astfel, își dă acordul
pentru utilizarea informațiilor din prezentul prospect și a cookie-urilor corespunzătoare. Procesul de înregistrare
nu creează o obligație de plată sau de cumpărare, lipsa înregistrării nu înseamnă că utilizatorul neînregistrat ar fi
dezavantajat și nici că utilizatorul neînregistrat ar fi exclus din comercializarea produselor.
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Site-urile și aplicațiile noastre nu sunt concepute pentru a fi utilizate de copii sub 16 ani. Nu intenționăm să solicităm
informații de la copii cu vârsta sub 16 ani prin intermediul internetului și nu exercităm nicio activitate care ar implica
solicitarea lor pentru vânzări sau alte scopuri.
Dacă solicitați o ofertă de preţ
6.1.1. Dacă Dvs. solicitați o ofertă de preţ de la Compania noastră sau cereţi informaţii despre serviciile oferite de
Compania noastră pe site-urile www.hulladekpres.hu sau www.malagrow.hu , atunci vom cere următoarele date
cu caracter personal cu acordul expres al Dvs.:
•
Numele:
•
Adresa e-mail:
•
Numărul de telefon:
•
Interese referitoare la maşini:
•
Societatea comercială (dacă este cazul):
Scopul gestionării datelor: Datele furnizate mai sus pe site-urile web www.hulladekpres.hu
sau
www.malagrow.hu (în continuare: site) MALAGROW Srl. le stochează şi le gestionează în măsura necesară pentru
a răspunde cererii de ofertă de preţ şi pentru îndeplinirea acesteia . MALAGROW nu are dreptul să transmită datele
cu caracter personal unor terți pentru publicitate sau alte scopuri - fără consimțământul expres al Dvs. -, dar are
dreptul de a vă trimite o ofertă de preţ prin e-mail pe baza informațiilor furnizate sau în cazul cererii şi acordului în
acest sens de a vă contacta prin telefon.
Temeiul juridic al gestionării datelor: persoana vizată a consimțit la gestionarea datelor sale cu caracter personal
pentru unul sau mai multe scopuri specifice, pentru pregătirea unui contract - articolul 6 alineatul (1) literele (a) și
(b) din GDPR, respectiv Legea CVIII din 2001 13/A. § (1) privind anumite probleme ale serviciilor legate de comerțul
electronic și societatea informațională.
Gestionarul datelor (Operator): Malagrow Srl. - datele furnizate în acest mod sunt stocate, prelucrate, operaţiunile
sunt efectuate de către operatorul Malagrow Srl.
Prelucrător de date: nu este utilizat
Declaraţie legată de gestionarea automatizată a datelor: Nu se iau hotărâri sau nu se creează profiluri în mod
automatizat.
Comandarea diferitelor produse
6.1.2. În formularul de contact pentru comandarea anumitor produse (de exemplu, sârme și alte accesorii) legate
de serviciile MALAGROW Srl., Clientul trebuie să furnizeze următoarele date cu caracter personal pentru a depune
cu succes o comandă:
•
Numele
•
Numărul de telefon
•
Adresa e-mail
•
Adresa de livrare
•
Denumirea firmei:
•
Denumirea domeniului de interes, adică conţinutul serviciilor despre care clientul se interesează
Scopul gestionării datelor: Datele furnizate mai sus pe site-urile web
www.hulladekpres.hu sau
www.malagrow.hu (în continuare site) MALAGROW le stochează şi le gestionează în vederea îndeplinirii
contractului. MALAGROW nu are dreptul să revândă sau să folosească pentru publicitate sau alte scopuri datele
cu caracter personal - fără acordul expres al Clientului -, dar are dreptul să îndeplinească contractul (comanda).
MALAGROW nu are dreptul să transmită datele cu caracter personal terților în scopuri publicitare sau alte scopuri
- fără acordul expres al Clientului -, dar are dreptul de a contacta persoana vizată în vederea îndeplini contractului.
Temeiul juridic al gestionării datelor: gestionarea datelor este necesară pentru îndeplinirea contractului, respectiv
persoana vizată a consimțit la gestionarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri
specifice, pentru îndeplinirea, pregătirea unui contract - articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (b) din GDPR, respectiv
Legea CVIII din 2001 13/A. § (1) privind anumite probleme ale serviciilor legate de comerțul electronic și societatea
informațională.
Gestionarul datelor (Operator): Malagrow Srl. - datele furnizate în acest mod sunt stocate, prelucrate, operaţiunile
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sunt efectuate de către operatorul Malagrow Srl.
Prelucrător de date: nu este utilizat
Declaraţie legată de gestionarea automatizată a datelor: Nu se iau hotărâri sau nu se creează profiluri în mod
automatizat.
Gestionarea datelor în scop de e-marketing pe baza consimțământului clientului
6.1.3. Dacă vizitatorul se înregistrează pe baza posibilităţii oferite de site-ul web (acceptând prezentele informaţii
privind protecţia datelor), consimte în mod expres la gestionarea uneia sau a mai multor date dintre cele de mai
jos, furnizate de el însuşi:
•
Numele
•
Numărul de telefon
•
Adresa e-mail
•
Adresa de livrare
•
Adresa de corespondenţă
•
Denumirea firmei:
•
Date privind produsele achiziționate
•
culturile cultivate, respectiv informaţii privind culturile care îl interesează
•
mărimea suprafeţei cultivate
•
o copie a facturii care dovedește achiziționarea produselor distribuite de Malagrow Srl.
•
locul de activitate al companiei pe care o reprezintă;
•
ce tip de mașini pentru tratarea deșeurilor îl interesează
•
pentru ce scop ar folosi mașina de tratare a deșeurilor
Scopul gestionării datelor: În conformitate cu consimțământul și solicitarea persoanei înregistrate (Vizitator),
datele cu caracter personal ale persoanei vizate pot fi utilizate de către MALAGROW Srl.pentru: trimiterea unui
buletin informativ prin e-mail ; informații furnizate prin e-mail sau prin intermediul site-ului web despre
produsele MALAGROW și detalii privind Programul Malagrow pentru Protecţia Mediului sau facilităţi oferite în
cadrul programului Reduceri pentru Clienți Speciali, şi contactări prin e-mail și alte canale electronice, în mod
expres în scopuri publicitare.
Temeiul juridic al gestionării datelor: faptul că persoana vizată și-a dat consimțământul voluntar (după citirea
prealabilă a acestui prospect privind protecţia datelor, prin acceptare explicită, bifând căsuţa corespunzătoare)
prelucrării datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice, pentru pregătirea contractului articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (b) din GDPR, respectiv Legea CVIII din 2001 13/A. § (1) privind anumite
probleme ale serviciilor legate de comerțul electronic și societatea informațională, precum și articolul 6 al Legii
XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale activităților de publicitate comercială. Prin acordul
pentru gestionarea datelor, clientul consimte, de asemenea, în mod expres ca MALAGROW, în calitate de operator,
să înregistreze faptul consimțământului, conținutul acestuia în propriile sisteme cu scopul de a putea fi găsit
ulterior. MALAGROW precizează că, în legătură cu buletinele informative și informațiile despre produse trimise prin
cale poştală, consideră relevante prevederile alineatului (47) din cuvântul introductiv GDPR, potrivit cărora
prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri comerciale directe poate fi, de asemenea, considerată interesul
legitim al MALAGROW Srl.
Gestionarul datelor (Operator): Malagrow Srl. - datele furnizate în acest mod sunt stocate, prelucrate, operaţiunile
sunt efectuate de către operatorul Malagrow Srl.
Angajarea procesatorului de date : Pentru activitatea prevăzută la punctul 6.1.3. al prezentului prospect, în calitatea
de gestionar de date, Malagrow poate utiliza serviciile unei terțe părți pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal. În cursul contactărilor în scopuri de e-marketing MALAGROW solicită suportul MailChimp (The Rocket
Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 SUA) ca procesator de date.
Procesatorul de date stochează datele necesare pentru a trimite e-mail pe www.mailchimp.com până la retragerea
consimțământului pentru gestionarea datelor. Normele detaliate ale procedurii de prelucrare a datelor pot fi găsite
aici: https://mailchimp.com/legal/privacy/. În ceea ce privește procesatorul de date, se aplică dispozițiile de la
punctul 11.
Declaraţie legată de gestionarea automatizată a datelor: Nu se iau hotărâri sau nu se creează profiluri în mod
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automatizat.
CONSIMŢĂMÂNTUL ESTE VOLUNTAR ȘI ATRAGEM ATENŢA ASUPRA FAPTULUI CĂ ESTE DREPTUL ESENŢIAL AL
CLIENTUL DE A DECIDE ÎN ORICE MOMENT CĂ ÎN CONTINUARE NU MAI SOLICITĂ GESTIONAREA DATELOR ŞI
PPOATE CERE ŞTERGEREA DATELOR SALE CONFORM PREVEDERILOR PUNCTULUI 10.
6.1.5. Datele colectate cu acordul expres scris al clientului - nu pe un site web
Vizitatorii interesați de produsele și serviciile Malagrow Srl., precum şi participanţii la un program organizat de
MALAGROW (de exemplu, Programul Malagrow pentru Protecţia Mediului sau Sistemul de Reduceri pentru Clienți
Speciali) au posibilitatea de a furniza datele lor cu caracter personal pe hârtie, pe Foaia de date sau Foaia de date
pentru parteneri (în continuare, împreună: Foaia de date) pentru ca gestionarul datelor să-i contacteze cu ofertele
de afaceri și de marketing. În cazul în care clientul este de acord cu gestionarea datelor sale cu caracter personal
în scopuri de marketing pot fi furnizate următoarele date (datele marcate cu * se înscriu în mod obligatoriu):
•
numele complet*;
•
adresa e-mail;
•
adresa poștală (numele străzii, numărul casei, localitatea, codul poștal) *;
•
numărul de telefon;
•
dimensiunea zonei de cultivare / la care se referă consultanţa de specialitate;
•
numele companiei reprezentate (a locului de muncă, dacă este cazul);
•
adresa companiei reprezentate (a locului de muncă, dacă este cazul);
•
funcția;
•
răspunsul la întrebarea „poate lua decizii în privinţa aprovizionării cu substanţe nutritive?”;
•
semnătura*.
Clientul este obligat de furniza una din datele de mai sus, numele, semnătura, precum și datele de contact (adresa
de e-mail, numărul de telefon, adresa de corespondență), în funcție de alegerea lui, completarea celorlalte date
este opțională și depind de decizia Clientului. Consimțământul este voluntar în toate cazurile, iar lipsa de acord nu
are consecințe juridice nefavorabile pentru client. În cazul în care clientul furnizează una dintre date, aceasta va fi
considerat consimțământ pentru modalitatea de contact în cauză. De exemplu, furnizarea unei adrese poştale
înseamnă consimțământul la trimiterea scrisorilor prin poştă, sau prin furnizarea unei adrese de e-mail, clientul
consimte în mod expres să primească trimiteri de marketing direct, informații despre produs și alt conținut prin email.
Scopul gestionării datelor: În conformitate cu consimțământul și solicitarea persoanei înregistrate (Vizitator),
datele cu caracter personal ale persoanei vizate pot fi utilizate de către MALAGROW Srl.pentru: trimiterea unui
buletin informativ prin e-mail ; informații furnizate prin e-mail sau prin intermediul site-ului web despre
produsele MALAGROW și detalii privind Programul Malagrow pentru Protecţia Mediului sau facilităţi oferite în
cadrul programului Reduceri pentru Clienți Speciali, şi contactări prin poştă sau canale electronice, în mod
explicit în scopuri publicitare.
Temeiul juridic al gestionării datelor: persoana vizată a consimțit la gestionarea datelor sale cu caracter personal
pentru unul sau mai multe scopuri specifice, pentru pregătirea unui contract - articolul 6 alineatul (1) literele (a) și
(b) din GDPR, precum și articolul 6 al Legii XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale
activităților de publicitate comercială. Prin acordul pentru gestionarea datelor, clientul consimte, de asemenea, în
mod expres ca MALAGROW, în calitate de operator, să înregistreze faptul consimțământului, conținutul acestuia în
propriile sisteme cu scopul de a putea fi găsit ulterior. MALAGROW precizează că, în legătură cu buletinele
informative și informațiile despre produse trimise prin cale poştală, consideră relevante prevederile alineatului (47)
din cuvântul introductiv GDPR, potrivit cărora prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri comerciale directe
poate fi, de asemenea, considerată interesul legitim al MALAGROW Srl. [Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor:
consimțământul persoanei în cauză și promovarea intereselor legitime ale MALAGROW - articolul 6 alineatul (1)
literele (b) și (f) din GDPR]
Gestionarul datelor (Operator): Malagrow Srl. - datele furnizate în acest mod sunt stocate, prelucrate, operaţiunile
sunt efectuate de către operatorul Malagrow Srl.
Procesator de date : în caz de expediere poștală, furnizorul de servicii poștale conform anexei 1
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Declaraţie legată de gestionarea automatizată a datelor: Nu se iau hotărâri sau nu se creează profiluri în mod
automatizat.
CONSIMŢĂMÂNTUL ESTE VOLUNTAR ȘI ATRAGEM ATENŢA ASUPRA FAPTULUI CĂ ESTE DREPTUL ESENŢIAL AL
CLIENTUL DE A DECIDE ÎN ORICE MOMENT CĂ ÎN CONTINUARE NU MAI SOLICITĂ GESTIONAREA DATELOR ŞI
PPOATE CERE ŞTERGEREA DATELOR SALE CONFORM PREVEDERILOR PUNCTULUI 10.
6.1.6 Gestionarea datelor vizitatorilor site-urilor care se uită doar la conținutul site-ului Web - Utilizarea cookieurilor
Malagrow Srl. afirmă că utilizează cookie-uri în legătură cu vizitatorii site-urilor sale web, despre care informează
vizitatorii pe site-ul web, care au posibilitatea de a alege utilizarea cookie-urilor.
Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt pachete mici de informații care sunt trimise browserului de către serverul site-ului web pe care
clientul îl vizitează, iar apoi browserul le trimite înapoi la server. Browserul Clientului poate fi identificat individual
cu un cookie, cu toate acestea, MALAGROW Srl. nu identifică într-o manieră personalizată adresele IP.
Sarcina şi tipurile cookie-urilor:
Cookie-uri necesare:
• colectează informații despre vizitatori și dispozitivele acestora;
• înregistrează setările individuale ale vizitatorilor, care sunt (pot fi) utilizate de ex. în caz de tranzacții online,
astfel nu este necesară o nouă înregistrare;
• facilitează utilizarea site-ului web;
Cookie-uri funcționale
• oferă o experiență de utilizator de calitate
Cookie-uri de confort
• permit afișări publicitare personalizate care se potrivesc cu interesele Dvs.;
Scopul gestionării datelor: Dacă sunteţi de acord cu utilizarea Cookie-urilor de confort în cursul utilizării site-ului
web, atunci site-ul Malagrow Srl. folosește şi cookie-urile Google Analytics și Google Adwords ca părţi terțe.
Utilizând serviciile Google Analytics în scopuri statistice, Google colectează informații despre modul în care utilizați
site-urile noastre web. Pentru a afla mai multe despre cum funcționează Google, vizitați:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu.
Temeiul juridic al gestionării datelor - consimțământul clientului, conform GDPR Articolul 6 alineatul (1) litera (a).
În acest caz, datele personale nu sunt colectate de MALAGROW Srl. Dacă nu consimțiți sau dacă ștergeți utilizarea
cookie-urilor de confort din setările dvs., atunci, probabil nu veți fi informați despre produsele și reclamele
MALAGROW
Srl.
În
cazul
ştergerii
cookie-urilor
se
aplică
următoarele
dispoziții:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Operator: furnizorul de servicii care plasează cookie-ul dat
Prelucrător de date: nu este utilizat
Declaraţie legată de gestionarea automatizată a datelor: Nu se iau hotărâri sau nu se creează profiluri în mod
automatizat.
Ștergerea cookie-urilor de către utilizator
Utilizatorul are posibilitatea de a şterge sau a dezactiva cookie-urile în browser oricând înainte de perioada de
valabilitate. Pentru aceasta, serviciile de browser web oferă indicaţii detaliate. Setarea și ștergerea cookie-urilor în
cele mai frecvent utilizate browsere:
•
Browser Chrome
•
Browser Firefox
•
Browser Internet Explorer
Vă rugăm să rețineți că ștergerea sau blocarea completă a cookie-urilor poate cauza funcționarea defectuoasă a
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site-ului. Nu recomandăm ștergerea sau blocarea cookie-urilor necesare.

6.2.
Date cu caracter personal obținute prin intermediul sistemului de camere de supraveghere care
funcționează la sediile administrative MALAGROW
MALAGROW informează persoanele fizice care intră în spațiile MALAGROW că există un sistem de camere de
supraveghere la sediul principal, sediul și sucursala MALAGROW. MALAGROW avertizează în acest sens clienţii la
intrarea în zona respectivă prin plasarea unei pictograme într-un loc clar vizibil. MALAGROW nu face înregistrări
sonore la sediile sale administrative.
Scopul gestionării datelor : scopul este de a proteja viața umană și integritatea fizică, secretele de afaceri și
bunurile. MALAGROW se angajează să distrugă înregistrările în cauză – în cazul integrității locului supravegheat
sau în absența unui incident – în termen de maximum trei zile. [Temeiul juridic al gestionării datelor consimțământul clientului conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, respectiv interesul legitim al
Malagrow Srl. (adică dreptul la proprietate și protecția bunurilor) conform articolul 6 alineatul (1) litera (f) din
GDPR]
Temeiul juridic al gestionării datelor : consimțământul persoanei în cauză conform articolului 6 alineatul (1) litera
(a) din GDPR și promovarea intereselor legitime ale MALAGROW - articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (f) din
GDPR
Gestionarul datelor (Operator): Malagrow Srl. - datele furnizate în acest mod sunt stocate, prelucrate, operaţiunile
sunt efectuate de către operatorul Malagrow Srl.
Prelucrător de date: nu este utilizat
Declaraţie legată de gestionarea automatizată a datelor: Nu se iau hotărâri sau nu se creează profiluri în mod
automatizat.
6.3.
Candidatura pentru locuri de muncă
Prin furnizarea datelor sale – acceptând pe baza prezentului prospect la care se face referire – candidatul ia la
cunoştinţă că MALAGROW are posibilitatea de a vedea informațiile sale publice pentru oricine afişate pe reţelele
de socializare, dar totodată se abține să acceseze orice informație cu publicitate limitată. MALAGROW cunoaște
doar datele care sunt relevante pentru stabilirea relației de muncă. MALAGROW va șterge materialul candidaţilor
respinşi la finalul procesului de selecție, cu excepția cazului în care candidatul a declarat în mod expres altfel în
cursul candidaturii.
Scopul gestionării datelor : asigurarea funcționării firmei MALAGROW Srl., respectiv procurarea forței de muncă
instruită necesară pentru funcționarea companiei și selectarea angajaților necesari.
Temeiul juridic al gestionării datelor - consimțământul clientului, conform GDPR Articolul 6 alineatul (1) litera (a)
Gestionarul datelor (Operator): Malagrow Srl. - datele furnizate în acest mod sunt stocate, prelucrate, operaţiunile
sunt efectuate de către operatorul Malagrow Srl.
Prelucrător de date: nu este utilizat
Declaraţie legată de gestionarea automatizată a datelor: Nu se iau hotărâri sau nu se creează profiluri în mod
automatizat.
Cu excepția cazului în care este reglementat altfel de MALAGROW Srl., prevederile acestui prospect se aplică şi
acelor candidaţi care și-au trimis CV-urile la MALAGROW Srl. în scop de angajare și au solicitat păstrarea CV-ului
lor chiar dacă candidatura lor a fost respinsă.
6.4.
Alte menţiuni privind gestionarea datelor
Gestionarul datelor nu verifică datele cu caracter personal care i-au fost furnizate. Persoana care a furnizat datele
este responsabilă exclusiv de conformitatea datelor furnizate. La furnizarea adresei de e-mail fiecare Client îşi
asumă responsabilitate că numai el utilizează serviciile de la adresa de e-mail indicată. Având în vedere această
asumare, orice responsabilitate legată de conectarea de la o adresă de e-mail dată revine exclusiv utilizatorului
care a înregistrat adresa de e-mail.
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6.5. Măsuri privind securitatea datelor
Malagrow Srl. selectează și operează instrumentele IT utilizate pentru gestionarea datelor cu caracter personal în
timpul furnizării serviciilor, astfel încât datele gestionate:
• să fie accesibile celor care au dreptul la aceasta (disponibilitate);
• autenticitatea și autentificarea lor să fie asigurate (autenticitatea gestionării datelor);
• invariabilitatea lor poate fi justificată (integritatea datelor);
• să fie protejate împotriva accesului neautorizat (confidențialitatea datelor).
În calitate de operator, MALAGROW planifică și implementează operațiuni de gestionare a datelor în așa fel încât
să asigure protecția vieții private a persoanelor vizate atunci când aplică regulile de gestionare a datelor. Operatorul
asigură securitatea datelor într-un mod proporțional cu riscul și ia măsurile și elaborează procedurile tehnice și
organizatorice necesare pentru aplicarea normelor de confidențialitate și de securitatea datelor. Protejează datele
cu măsuri proporţionale cu riscurile, în special împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, dezvăluirii,
ștergerii sau distrugerii, respectiv distrugerii şi daunelor accidentale și inaccesibilității datorate modificărilor
tehnologiei utilizate. În acest context, operatorul stochează datele dvs. cu caracter personal într-o bază de date
protejată prin parolă și/sau criptată. Gestionarul datelor protejează datele cu firewall-uri, programe antivirus,
mecanisme de criptare, filtrare de conținut și alte soluții tehnice și de proces în cadrul unei protecții proporționale
cu riscul. Monitorizează constant incidentele de protecţia datelor. Operatorul asigură securitatea datelor cu caracter
personal transferate în vederea prevenirii și detectării modificării, accesului neautorizat, dezvăluirii, ștergerii,
deteriorării și distrugerii acestora.
7.
Locurile fizice de stocare a datelor
Datele care se înregistrează în mod automat (fișiere jurnal, fișiere log) sunt următoarele: adresa IP dinamică a
computerului Clientului, tipul sistemului de operare și browserului computerului folosit de Vizitator în funcție de
setările computerului Vizitatorului, activitatea Clientului aferentă site-ului web.
Utilizarea acestor date serveşte scopuri tehnice pe de o parte - de ex. operarea sigură a serverelor, post-inspecție,
pe de altă parte, gestionarul datelor folosește aceste date pentru a elabora statistici de utilizare și pentru a analiza
cerinţele utilizatorilor în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor. Datele de mai sus nu sunt potrivite pentru
identificarea Clientului și operatorul nu le corelează cu alte date cu caracter personal.
Locul de stocare a datelor - dacă nu este implicat niciun procesator de date în gestionarea datelor - este Ungaria.
Dacă se folosește și un procesator de date, în acest caz, locul de stocare a datelor este sediul central al
procesatorului de date, cu excepția cazului în care procesatorul de date informează altfel.
8.
Durata gestionării datelor
GESTIONAREA DATELOR CERUTE ÎN MOD OBLIGATORIU PENTRU ÎNREGISTRARE ÎNCEPE CU ÎNREGISTRAREA
ȘI SE FACE PÂNĂ LA ŞTERGEREA DATELOR. ÎN CAZUL DATELOR OPȚIONALE, GESTIONAREA DATELOR SE FACE
DE LA FURNIZAREA ADATEI RESPECTIVE PÂNĂ LA ȘTERGEREA ACESTEIA. MODIFICAREA SAU ŞTERGEREA
DATELOR ÎNREGISTRATE POT FI SOLICITATE ORICÂND PRIN E-MAIL DE CĂTRE CLIENTUL ÎNREGISTRAT.
Dispozițiile de mai sus nu afectează îndeplinirea obligațiilor de păstrare a datelor conform legilor (de exemplu,
legislația contabilă). În funcție de temeiul legal al prelucrării datelor, datele pe care le furnizați vor fi gestionate
pentru perioada specificată mai jos:
Temeiul juridic al gestionării datelor

Durata de stocare a datelor și metoda de
determinare a duratei
Timp necesar pentru a depune o ofertă sau pentru a
pregăti un contract, până la maximum 6 luni
Timpul necesar înainte de prescripţie pentru
revendicările care decurg din contract;
Până la expirarea perioadei specificate în
consimțământ sau în măsura necesară pentru

Dacă solicitați o ofertă de preţ (6.1.1.)
Date necesare pentru executarea contractului (6.1.2.)
Date gestionate pe baza consimțământului (6.1.3 6.1.5)
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atingerea obiectivului, sau până la solicitarea de
ştergere a clientului.
Timpul necesar pentru utilizarea software-urilor
specifici conform anexei nr. 1.

Date IT (cookie-uri 6.1.6.)

9.
Persoanele îndreptățite să acceseze datele
Datele pot fi cunoscute în principal de către colaboratorii MALAGROW Srl., dar nu pot fi publicate sau transmise
către terți. Transmiterea datelor către procesatorul împuternicit nu va fi considerat o transmitere către un terț.
Procesatorul de date poate fi implicat în conformitate cu punctele 4 și 5. Relația dintre MALAGROW și procesatorul
de date este reglementată de un contract, al cărui conținut obligatoriu este înregistrarea obligațiilor gestionarului
de date legate de securitatea datelor.
10.
Drepturile persoanei vizate și reglementările de aplicare a legilor, adică care sunt drepturile dvs.?
Informații diverse (articolul 13. alineatul (2) din GDPR)
Dvs. aveţi dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau
restricționarea prelucrării lor, sau aveţi dreptul de a vă opune prelucrării, şi în acelaşi timp aveţi dreptul la
portabilitatea datelor.
În cazul în care gestionarea datelor se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2)
litera (a) din GDPR - adică gestionarea datelor bazată pe consimţământ - Dvs. aveţi dreptul de a retrage
consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea gestionării efectuate pe baza consimțământului înainte
de retragerea acestuia;
Dacă furnizarea de date cu caracter personal se bazează pe o obligație contractuală sau este o condiție prealabilă
pentru încheierea unui contract, Dvs. nu sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal, cu toate acestea, o
posibilă consecință a refuzării furnizării de date poate fi că Compania noastră nu va putea încheia un contract cu
Dvs. sau nu va putea să vă furnizeze servicii pe baza contractului încheiat.
Dvs., în calitate de persoană implicată în prelucrarea datelor dvs., puteți exercita anumite drepturi în conformitate
cu GDPR și alte dispoziții aplicabile privind protecția datelor. Următoarea secțiune oferă informații despre drepturile
dvs. ca subiect implicat în gestionarea datelor conform GDPR. Compania noastră stabileşte că datele dvs. nu vor
fi transmise în ţări terţe1 din afara Spațiului Economic European. Compania noastră afirmă că nicio decizie sau
creare automată de profil nu va avea loc pe baza datelor dumneavoastră.
În temeiul GDPR Dvs., în calitate de persoană vizată de gestionarea datelor, deţineţi în mod expres următoarele
drepturi în ceea ce priveşte Compania noastră:
Dreptul de acces a persoanei vizate de gestionarea datelor (articolul 15 din GDPR)
Puteți solicita oricând informații de la noi cu privire la datele gestionate despre Dvs. Aceste informații includ
categoria de date pe care le prelucrăm, scopurile pentru care datele sunt procesate, sursa de date dacă nu am
colectat datele direct de la Dvs. și, după caz, destinatarii cărora le-am comunicat datele. Aveți dreptul la o copie
gratuită a datelor dvs. care fac parte din acord. În cazul în care aveți nevoie de copii suplimentare, ne rezervăm
dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru copii pe baza costurilor administrative. Compania noastră vă va
furniza informațiile solicitate în scris în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii.
Dreptul la rectificare (articolul 16 din GDPR)
Ne puteţi cere să rectificăm datele dvs. În conformitate cu principiile exactității și reducerii la minimum a datelor,
noi luăm măsurile necesare pentru a menține și gestiona informații corecte, complete, oportune și relevante despre
Dvs., pe baza celor mai recente informații disponibile. Aveţi posibilitatea de a corecta Dvs. însuşi unele dintre datele
dvs. pe site-ul nostru web.
Dreptul la ștergere (articolul 17 din GDPR)
1

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/egt-tagallamok
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Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs., dacă aceasta este o cerinţă prescrisă de lege. În conformitate cu
articolul 17 din GDPR, acesta este posibil în următoarele cazuri:
• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau au fost prelucrate
altfel;
• vă retrageți consimțământul pentru gestionare și nu există niciun alt temei legal pentru gestionare;
• nu sunteţi de acord cu gestionarea datelor dvs. și nu există niciun motiv legitim prioritar pentru a prelucra
datele sau vă opuneți procesării datelor în scop de marketing direct;
• datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
De asemenea, cu condiția ca gestionarea datelor să nu fie necesară pentru următoarele scopuri:
• pentru respectarea unei cerințe legale care ne prescrie să vă gestionăm datele;
• în special, luând în considerare perioadele de păstrare impuse de lege;
• pentru formularea, exercitarea sau apărarea pretenţiilor legale.
• pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
• pentru respectarea obligațiilor legale care prevăd gestionarea datelor cu caracter personal referitoare la
gestionarul datelor în temeiul dreptului unional sau al ţării membre, sau pentru îndeplinirea unei sarcini
executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități publice cu care este învestit gestionarul de
date;
• în domeniul sănătății publice sau în scopuri arhivistice, de cercetări științifice și istorice sau în scopuri
statistice, în interes public; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
În cazul ştergerii datelor Compania noastră va șterge datele în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea cererii,
caz în care acestea nu vor putea fi recuperate.
Dreptul la restricţionarea gestionării datelor (articolul 18 din GDPR)
Aveți dreptul să solicitaţi restricționarea prelucrării datelor în următoarele cazuri:
• pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal în cazul în care Dvs.
contestaţi exactitatea datelor;
• prelucrarea este ilegală, Dvs. nu sunteţi e acord cu ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb
restricționarea utilizării lor;
• nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul gestionării, dar Dvs. le solicitaţi pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță;
• Dvs. nu aţi fost de acord cu gestionarea datelor și este în curs de desfășurare o anchetă pentru a stabili dacă
interesele noastre legitime au prioritate asupra intereselor dvs.
În cazul în care gestionarea datelor a fost restricționată, datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai cu
consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru
protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau
al unui stat membru.
Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din GDPR)
La cererea dvs., dacă este posibil din punct de vedere tehnic, datele dvs. se transmit unei altei părți responsabile.
Puteți exercita acest drept dacă gestionarea datelor se bazează pe consimțământul dvs. sau este necesară pentru
îndeplinirea contractului. În loc să primiți o copie a datelor, ne puteți cere să transmitem datele pe care ne-aţi
furnizat direct unui alt gestionar de date.
Dreptul la opoziție (articolul 21 din GDPR)
Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de situația dvs.,
dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe interesele legitime ale noastre sau ale terților, astfel
în special împotriva creării de profil menționate la articolul 22 din GDPR, de ex.: prin ștergerea cookie-urilor. În
acest caz, nu vom mai gestiona datele dumneavoastră. Acesta nu este valabil în cazul în care putem demonstra că
gestionarea este justificată prin motive imperative legitime care au prioritate asupra intereselor dvs. sau când
solicităm datele dvs. în legătură cu constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Termenele pentru îndeplinirea drepturilor persoanei vizate
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În toate cazurile, ne străduim să îndeplinim solicitările în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, această perioadă
poate fi prelungită pentru orice motiv legat de dreptul dvs. specific în legătură cu gestionarea datelor sau
complexitatea cererii dvs.
Restricția informațiilor în legătură cu exercitarea drepturilor persoanei vizate
În unele cazuri, este posibil să nu dezvăluim nicio informație în legătură cu datele dvs., în conformitate cu cerințele
legale. În cazul în care trebuie să respingem cererea dvs. de a primi informații, vă vom anunța imediat motivul
respingerii.
Ștergerea nu se aplică în cazul gestionării datelor prescrise de lege (de exemplu, reglementările contabile), ci se
păstrează pentru o perioadă obligatorie în conformitate cu legea. În cazul unuia dintre următoarele motive, Clientul
are dreptul de a solicita ca Malagrow Srl. să șteargă datele lui cu caracter personal fără întârziere:
•
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate
sau prelucrate;
•
persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează gestionarea și nu există niciun alt temei legal
pentru gestionare;
•
persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește
gestionarea datelor;
•
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
•
datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine gestionarului
de date în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află;
•
datele personale au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii legate de societatea informațională
(de exemplu, buletine informative trimise prin e-mail).
Datele de contact și dreptul dvs. de a depune o reclamaţie la autoritatea de supraveghere
Aveți dreptul de a solicita acces la datele dvs. personale, de a solicita rectificarea/ștergerea datelor dvs. sau de a
restricționa procesarea datelor dvs., de a vă opune prelucrării datelor și/ sau de a vă exercita dreptul la
portabilitatea datelor.
În ceea ce privește acest prospect, gestionarul datelor este Malagrow Srl. În legătură cu întrebările sau observațiile
referitoare la gestionarea datelor, vă rugăm să ne contactați cu încredere. Contacte: Malagrow Kft., Szolnok, Calea
Újszászi nr. 38, adresa de e-mail: hirlevel@malagrow.hu, telefon: 06-56/514-160 sau 06-30/326-0035
De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamaţie la autoritatea de supraveghere la adresa: Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Datelor şi Libertatea Informaţiei, ca autoritate de supraveghere: Sediul: H-1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor nr. 22/C,
Adresa de corespondenţă: 1530 Budapesta, Cp.: 5., telefon:
+3613911400.
Aveţi dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere
legal a autorității de supraveghere cu privire la Dvs.
Aveţi dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere competentă
nu tratează o plângere sau nu vă informează în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea
plângerii depuse.
Acțiunile introduse împotriva unei autorități de supraveghere sunt aduse în fața instanțelor din statul membru în
care este stabilită autoritatea de supraveghere.
11.
Alte dispoziții
Malagrow Srl. constată că, în lipsa condițiilor prevăzute la articolul 37 alineatul (1) din GDPR, nu este necesară
numirea unui responsabil de protecție a datelor.
MALAGROW SRL. precizează că în cursul solicitărilor de e-marketing MALAGROW folosește ca suport procesatorul
de date MailChimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308
SUA). Procesatorul de date stochează datele necesare pentru a trimite e-mail pe site-ul www.mailchimp.com până
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la retragerea consimțământul pentru gestionarea datelor. Normele detaliate ale procedurii de prelucrare a datelor
pot fi găsite aici: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Gestionarul datelor Malagrow informează că, în conformitate
cu declarația procesatorului de date, activitatea acestuia este considerată compatibilă cu legislația Uniunii Europene
și sigură din punct de vedere al procesării datelor, odată ce figurează pe lista Privacy Shield Framework SUA-UE [
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework]. În plus, Malagrow Srl. nu transferă date unei țări terțe sau unei
organizații internaționale.
Malagrow Srl. își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza unilateral acest Prospect. După intrarea în vigoare a
modificării, Clientul acceptă prevederile Regulamentelor modificate prin utilizarea serviciului și modificarea
reglementărilor privind protecția datelor.
Adoptat la Szolnok, mai 2020
MALAGROW Kft.
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Anexa 1 - Lista procesatorilor de date
Informații despre auditor:
Lajos Márki
numărul de membru de cameră: 000825
CENZUS ’96 Könyvvizsgáló Kft.
5000 Szolnok, Karczag László út 5. 5./54.
numărul de înregistrare: 000672
Persoană îndreptățită la servicii de contabilitate:
Erika Türk
MKVK006986
KONTÍR '99 Societate cu Răspundere Limitată de Audit, Contabilitate şi Consultanţă fiscală
5000 Szolnok, Rákóczi út 6. Clădirea A parter/1.
numărul de înregistrare: 16-09-005757
Partener IT:
Dyntell Magyarország Kft.
1117 Budapest, INFOPARK, Gábor Dénes u. 2 D/I
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 01-09-988735
Codul de identificare fiscală: 23587751-2-43
Adversum Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Muskátli utca 2/A.
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 16-09-015997
Codul de identificare fiscală: 13009786-2-16
Furnizorul capacităţilor de stocare:
Tárhely.Eu Kft.
1144 Budapest, Ormánság u 4.
Codul de identificare fiscală: 14571332-2-42
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 01- 09-909968
Parteneri logistici:
Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 01-10-042463
Codul de identificare fiscală: 10901232-2-44
Express One Hungary Kft.
1239 Budapest, Európa utca 12.
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 01-09-980899
Codul de identificare fiscală: 13947109-2-43
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 13-09-111755
Codul de identificare fiscală: 12369410-2-44
SPRINTER Futárszolgálat Kft.
1097 Budapest, Táblás utca 39.
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 01-09-660447
Codul de identificare fiscală: 12263840-2-43
BI-KA Logisztika Kft.
5000 Szolnok, Városmajor út 23.
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 16-09-010251
Codul de identificare fiscală: 14392014-2-16
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Trans Hungária Szállítmányozási és Logisztikai Kft.
2051 Biatorbágy, Levente utca 1.
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 13-09-172237
Codul de identificare fiscală: 12140282-2-13
WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 01-10-041375
Codul de identificare fiscală: 10387128-4-44
LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG
AT-2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: FN 35799x
Codul de identificare fiscală european: ATU19208701
UTC Overseas Logisztikai Kft.
1093 Budapest, Közraktár utca 10. et.V.2A-3.
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 01-09-923601
Codul de identificare fiscală: 14864942-2-43
ADVANCE-TRANS Kft.
3849 Forró, Rákóczi utca 7.
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: 05 09 016014
Codul de identificare fiscală: 14403640205
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Anexa 2 - Lista cookie-urilor utilizate
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Tipul de
cookie

Denumir
ea

Identificator și
tip cookie

Prestator
cookie:

Date gestionate de
cookie-uri

WP
function

wp-settings{X}
Cookie HTTP
wp-settingstime-{X}
Cookie HTTP
gdpr[allowed_
cookies]
Cookie HTTP

WordPress

Necesar pentru
utilizarea funcţiilor

WordPress

Necesar pentru
utilizarea funcţiilor

WordPress

Faptul acceptării.

Cookie
PHP
nativ

PHPSESSID

Malagrow

Starea de sesiune
utilizator.

WP
GDPR

gdpr[privacy_
bar]
Cookie HTTP

WordPress

Faptul acceptării.

Google

AID

Google

Url, titlul paginii,
numele browserului,
dispozitivul folosit (PC,
telefon mobil, tabletă),
locația geografică,
limba
Url, titlul paginii,
numele browserului,
dispozitivul folosit (PC,
telefon mobil, tabletă),
locația geografică,
limba
Url, titlul paginii,
numele browserului,
dispozitivul folosit (PC,
telefon mobil, tabletă),
locația geografică,
limba
Cookie de securitate,
pentru a proteja datele
utilizatorilor, conform
declarației de
confidențialitate
google.com cu privire
la datele cu caracter
personal

WP
function
WP
GDPR

Necesar

Cookie HTTP

_ga
De
convenienţă

Google

Cookie HTTP
Google
Analytics

_gat,

Google

Cookie HTTP
Funcţional

Google

SIDCC

Cookie HTTP

Google
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Scopul
cookieului
Funcţiona
re
corectă.
Funcţiona
re
corectă.
Acceptați
condițiile
necesare
pentru
funcționa
rea
sistemulu
i
Funcţiona
re
corectă.
Respecta
rea
acceptării
cookieurilor.
Afişarea
informaţi
ilor
publicita
re
relevante
Statistică
anonimă

Denumirea
site-ului
web

Durata
gestionării
datelor
26 luni

26 luni

26 luni

Se șterge
când
browserul este
închis.
26 luni

16 luni

24 luni

Statistică
anonimă

Se șterge
când
browserul este
închis

Cookie
de
securitat
e

3 luni

De
convenienţă

Google

NID

Google

Acest lucru ne ajută să
vă afișăm anunțuri
personalizate pe
Google, conform
directivei de
confidențialitate a
google.com

Statistică
anonimă

6 luni

Cookie HTTP
Funcţional

Setări
cookie

moove_gdpr_
popup
Cookie HTTP

Moove

Stocarea setărilor
cookie-urilor.

Funcţion
are
corectă.

1 an

Cookie
WP

viewed_cooki
e_policy
Cookie HTTP

Wordpress

Înregistrarea acceptării
sau respingerii utilizării
cookie-urilor.

Funcţion
are
corectă.

1 an

WP
Cookie
Check

wordpress_tes
t_cookie
Cookie HTTP

Wordpress

Testează dacă
browserul acceptă
cookie-urile.

Funcţion
are
corectă.

Se șterge
când
browserul este
închis.
1 lună

Funcţional

1P_JAR
Cookie HTTP
ANID
Cookie HTTP
APISID
Google,
Youtube

Cookie HTTP
CONSENT

Google,
Youtube

Cookie HTTP
HSID
Cookie HTTP
SAPISID
Cookie HTTP
Google

SEARCH_SAM
ESITE
Cookie HTTP

Google

SID

ID-uri unice ale
utilizatorului, setări
preferate (de exemplu,
zoom-ul preferat pentru
Google Maps),
informații de conectare
care pot fi legate de un
cont Google.

Cookie HTTP
SSID
Cookie HTTP
Google,
Youtube

Funcţional

Google,
Youtube

VISITOR_INFO
1_LIVE
Cookie HTTP
YouTube

YSC
Cookie HTTP

YouTube

ID-uri de utilizator
unice, informații de
conectare care pot fi
legate de un cont
Google.
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Elaborar
e de
statistici
anonime
,
îmbunăt
ățirea
experien
ței
utilizator
ului,
salvarea
setărilor
precede
nte ale
utilizatori
lor,
asigurar
ea şi
suportul
funcţion
ării hărţii
Google
Maps
încorpor
ate în
site-ul
web și a
playerulu
i video
YouTube
.
Elaborar
e de
statistici
anonime
, mărirea
experien
ței

13 luni
2 ani
214 luni
2 ani
2 ani
3 luni

2 ani
2 ani

4 luni

Se șterge
când
browserul este
închis.

PREF
Cookie HTTP
LOGIN_INFO
Cookie HTTP

De
convenienţă

c_user

Identificatorul
utilizatorului

Cookie HTTP

datr

Printre altele, ID-ul
utilizatorului și
browserului, marcaj de
timp
Printre altele, ID-ul
utilizatorului și
browserului, marcaj de
timp

Cookie HTTP
fr
Cookie HTTP

Facebook

locale
Cookie HTTP

presence
Cookie HTTP
sb
Cookie HTTP
wd
Cookie HTTP

Facebook

Locația geografică
specificată de utilizator

Cookie de sesiune în
scopul funcțiilor și
serviciilor site-ului.
Printre altele, ID-ul
utilizatorului și
browserului, marcaj de
timp
Cookie de sesiune în
scopuri de performanță
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utilizator
ului,
suport
pentru
playerul
video
YouTube
încorpor
at.
Autentifi
carea
identităţii
utilizator
ului.
Identifica
rea
browser
ului
Un
cookie
publicita
r poate fi
utilizat
pentru
afișarea,
măsurar
ea și
îmbunăt
ățirea
relevanțe
i
reclamel
or.
Puteți
să-l
utilizați
pentru a
direcțion
a și
măsura
mai
precis
anunțuril
e
publicita
re.
Statistică
anonimă
Identifica
rea
browser
ului
Statistică
anonimă

4 luni
2 ani

1 an

2 ani

3 luni

1 săptămână

Se șterge
când
browserul este
închis.
2 ani

1 săptămână

xs
Cookie HTTP

act
Cookie HTTP
spin
Cookie HTTP

De
convenienţă

Hotjar

_hjIncludedIn
Sample
Cookie HTTP

Hotjar

_hjid
Cookie HTTP
_hjRecordingL
astActivity
Cookie HTTP

ID-ul sesiunii, data
creării, valoarea
autentificării, starea
sesiunii securizate, IDul grupului de
depozitare în memoria
cache
Sesiune pentru analiza
cookie-urilor

Identifica
rea
utilizator
ului.

1 an

Statistică
anonimă

Printre altele, ID-ul
utilizatorului și
browserului, marcaj de
timp

Puteți
să-l
utilizați
pentru a
direcțion
a și
măsura
mai
precis
anunțuril
e
publicita
re.
Dezvolta
rea siteului
nostru
web și a
conținut
ului
adaptaţi
la
nevoile
utilizatori
lor.
Operarea
sistemul
ui nostru
de email
marketin
g,
elaborar
e de
campanii
,
furnizare
de
conținut
personali
zat,
creare
de
analize.

Se șterge
când
browserul este
închis.
1 zi

Crearea de statistici
anonime, analize
termografice a
mișcărilor mouse-ului,
clicurilor, derulărilor și
activităților utilizatorilor
pe site-ul nostru web.

MC_PLUMS_L
OGIN
Cookie HTTP
MC_USER_INF
O
Cookie HTTP

MailChim
p

OptanonAlertB
oxClosed
Cookie HTTP
OptanonConse
nt
Cookie HTTP
TFA_REMEMB
ER
Cookie HTTP

MailChimp

ID-uri unice care
recunosc când cei
înregistraţi au deschis
un e-mail sau au dat
clic pe anumite link-uri
și înregistrează adresa
lor de e-mail, adresa IP
și data și ora legate de
fiecare deschidere și
clic.

_gcl_au
Cookie HTTP
_mcid

1 an

1 an
Se șterge
când
browserul este
închis.

1 lună

1 lună

1 lună

1 an

2 săptămâni

2 luni
1 an
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Cookie HTTP
optimizelyEnd
UserId
Cookie HTTP

6 luni

_AVESTA_ENV
IRONMENT
Cookie HTTP

Se șterge
când
browserul este
închis.
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