Declarația de confidențialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal al
societăţii Ferdinand Gross Romania SRL
Ferdinand Gross Romania SRL vă urează bun venit!
Vă mulțumim că sunteți interesați de întreprinderea noastră și prezența noastră pe
internet.
Punem accent deosebit pe protecția datelor și confidențialității clienților noștri. Vă rugăm
să citiți ghidul de mai jos pentru a fi în totalitate informat despre colectarea, prelucrarea
și folosirea datelor personale pe paginile noastre web.
1. Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor personale
Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în numele şi din însărcinarea societăţii
a Ferdinand Gross Romania SRL
310229 Arad
Calea Timișorii Nr. 212/2.
Persoana responsabilă şi manager: Thomas Erb, Szilágyvári Péter.
Operatorii noştri de date cu caracter personal pot fi contactaţi prin poştă, la adresa
menţionată mai sus, sau la adresa e-mail datenschutzbeauftragter@schrauben-gros.de.
2. Colectarea de date din interiorul sistemului şi cu scopuri statistice.
Motoarele de căutare pe internet din motive tehnice transmit automat date pe serverul
nostru, dacă cineva accesează pagina noastră web: despre ora exactă a accesării, adresa
URL al site-ului web aferent, datele descărcate, volumul datelor trimise, tipul și versiunea
motorului de căutare, sistemul operațional, precum și despre adresa IP folosită de Dvs.,
printre altele. Aceste date sunt stocate separat de cele pe care Dvs. le furnizați în cadrul
utilizării. Aceste date nu sunt niciodată asociate cu persoane concrete. Datele sunt
înregistrate din motivul garantării asigurării protecției sistemului, și sunt folosite exclusiv
pentru a asigura înfăţişare, conţinut şi funcţii înbunătăţite paginilor web, iar în final sunt
şterse. Datele nu sunt conectate cu alte surse de date.
3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caraacter personal
Colectăm date personale doar dacă acestea sunt furnizate de către Dvs. în mod benevol
pe pagina noastră web. Acest lucru se poate realiza în următoarele moduri:
 în urma abonării la buletinul informativ sau revista noastră pentru clienți,
 în urma cumpărării din magazinul nostru online,
 în urma folosirii sistemului FALCON,
 în urma folosirii portalului nostru de transport (LAP) sau a funcţiei B2B,
 în urma completării formularului de transport.
Datele pe care le vom primi depind de formatarea predefinită pe care am folosit-o la
stabilirea contactului. Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. le colectăm pentru uz
intern în următoarele scopuri proprii:
 Distribuirea în format electronic a buletinului informativ, respectiv a revistei
pentru clienţi,
 Onorarea comenzilor pentru mărfurile selectate de Dvs. din webshop,
 Transmiterea datelor necesare sistemului de control KANBAN către utilizatori
creaţi de noi. Pentru creerea către noi utilizatorului, avem nevoie din partea Dvs.
de un nume de utilizator, de o parolă, numele şi prenumele Dvs., adresa e-mail,
numărul de telefon şi permisiunile corespunzătoare.
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Pentru întreținerea utilizatorului (inclusiv atribuirea drepturilor utilizatorului)
pentru controlul kanban în sistemul Falcon
Pentru urmărirea recomandărilor Dvs. pe portalul de transport realizat pentru
furnizorii noştri autorizaţi. Pentru înregistrare folosim adresa e-mail a Dvs.
Pentru schimbul de date desfăşurat prin funcţia B2B. Pentru utilizarea funcţiei B2B
vă punem la dispoziţie un nume de utilizator şi generăm o parolă.
Pentru menţinerea contactului personal cu Dvs.

Putem iniţia transmiterea datelor către unul sau mai mulţi administratori, de exemplu
către prestatori de servicii sau întreprinderi cu care acestea cooperează, care primesc
informaţiile tot cu scopul de a le folosi în exclusivitate pentru uz intern, la fel ca şi
societatea noastră.
3.1 Baza legală a prelucrării datelor furnizate de Dvs.
Prelucrarea datelor furnizate de Dvs. devine legală (capătă bază legală) odată cu acordul
Dvs. (punctul a). alin. 1. art. 6. din Regulamentul General pentru Protecţia Datelor)
respectiv în urma îndeplinirii unor măsuri contractuale sau de pregătire contractuală
(conform prevederilor punctului b). alin. 1. art. 6. din Regulamentul General pentru
Protecţia Datelor). În cazul pentru colectării datelor în cadrul sistem și în scopuri
statistice prelucrarea se bazează pe interesele noastre legitime (punctul f). alin. 1. art. 6.
din Regulamentul General pentru Protecţia Datelor).
Datele Dvs. le stocăm pe perioada de timp pe care deţinem acordul Dvs., respectiv până
la îndeplinirea obiectivului. Apoi datele sunt şterse, dacă nu există vreo dispoziţie legală
care să prevadă stocarea în continuare a datelor.
4. Transmiterea datelor
Transmiterea datelor furnizate de Dvs. pe formulare se face întotdeauna codificat. Datele
personale ale Dvs. sunt transferate la terți doar cu acordul Dvs., cu excepția situaţiilor de
obligativitate juridică sau dacă asta impune protecția drepturilor, proprietății și securității
societăţii Ferdinand Gross Romania SRL.
Dacă furnizorii externi intră în contact cu datele personale în numele nostru, acestora le
solicităm strict luarea măsurilor legale, tehnice și organizatorice necesare pentru
respectarea prevederilor de protecție a datelor.
5. Utilizarea Cookie-uri
Pagina noastră web folosește așa numite Cookie-uri, care servesc pentru ca forma
noastră de apariţie pe internet să fie cât mai ușor de utilizat, eficientă și securizată.
Informaţiile provenite din cookie-uri nu folosesc la identificarea vizitatorilor paginilor de
internet sau conectarea lor cu date personale. Cu ajutorul cookie-urilor se poate măsura
numărul descărcărilor și navigația generală pe pagină. Cookie-urile sunt fișiere mici cu
text, care se integrează în sistemul calculatorului Dvs. Vă aducem la cunoștință că unele
cookie-uri se pot descărca pe calculatorul Dvs. din sistemul nostru, acestea sunt așa
numitele cookie-uri temporare.
Este caracteristic acestor cookie-uri temporare să fie șterse automat de pe unitatea hard
drive după procedura de căutare. Celelalte cookie-uri rămân în sistemul calculatorului
Dvs. și ne ajută să recunoaștem sistemul calculatorului Dvs. la următoarea vizită (așanumite cookie-uri permanente). Bineînțeles, Dvs. puteți oricând să refuzați folosirea
cookie-urilor, dacă acest lucru este permis de browser-ul Dvs. Pe anumite locuri ale
portalului nostru web, funcţiile ofertei noastre digitale pot fi limitate de deconectarea
cookie-urilor.
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6. Prelucrarea de date efectuat de YouTube
Pagina noastră conține link-uri către videoclipurile YouTube ale companiei noastre. De pe
pagina noastră doar un link este disponibil către site-ul YouTube. YouTube este un
program al Google Inc. Pentru mai multe informații despre scopul și măsura colectării
datelor, precum și despre drepturile și opțiunile setărilor de securitate în calitate de client
YouTube, puteți vizualiza ghidul de confidențialitate al YouTube pe pagina
http://www.youtube.com/t/privacy.
7. Link-uri care duc la alte pagini
Pe pagina noastră de internet se pot găsi link-uri care duc la alte pagini. Nu putem
asigura că și operatorii celorlalte pagini web să respecte directivele noastre de
confidențialitate. Fiind furnizori de servicii, conform legilor generale suntem responsabili
de conținuturile noastre proprii. Link-urile care duc la conținuturi redactate de către alți
furnizori trebuie separate de conținuturile noastre proprii. Nu ne asumăm răspunderea și
nu suntem obligați să ne identificăm cu conținuturile străine care pot fi vizualizate prin
link-uri. Pentru conținuturi ilegale, defecte sau deficiente, în special în ceea ce privește
daunele care pot proveni din folosirea sau nefolosirea acestor conținuturi, este
responsabil doar furnizorul paginii web pe care am ajuns.
8. Drepturile referitoare la datele personale
Conform legii în vigoare privind protecția datelor, aveți dreptul să vă informați despre
datele Dvs. stocate, și dacă este cazul, să corectați, blocați sau ștergeți acele date.
Dacă ne aflăm sub incidenţa unor obligativităţi de stocare impuse prin lege, limităm
prelucrarea ulterioară de date, adică din motivele enunţate mai sus, ele nu mai pot fi
utilizate. Acordul Dvs. referitor la colectarea şi stocarea datelor poate fi retras oricând. În
acest caz, datele stocate despre Dvs. vor fi şterse imediat, respectiv datele care nu pot fi
şterse din cauza unor prevederi legale, vor fi blocate.
Solicitările Dvs. în această direcţie vă rugăm să le adresaţi colegilor noştri prin contactele
menţionate mai jos.
Dacă sunteţi de părere că societatea Ferdinand Gross Romania SRL nu respectă
prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, puteţi depune
plângere la autoritatea de control a administrării datelor cu caracter personal pe care o
alegeţi.
9. Securitatea datelor
Datele personale ale Dvs. sunt transmise întotdeauna în mod confidențial cu ajutorul
SSL. Pagina noastră web și celelalte sisteme sunt securizate tehnic și organizațional
pentru ca datele Dvs. să nu se piardă, să nu se corupă, să nu fie accesibile, modificate
sau răspândite de către persoane ilicite. Măsurile de securitate sunt în continuu
actualizate conform dezvoltării tehnologice.
Accesul la contul Dvs. de utilizator este posibil doar după furnizarea parolei Dvs. Vă
rugăm să tratați datele de acces cu confidenţialitate și închideți browser-ul dacă ați
terminat comunicarea cu noi, în special în cazurile în care folosiți calculatorul împreună
cu alte persoane
10. Instrucţiuni de securitate
Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că prevederile şi măsurile actuale de securitate a
datelor pot fi modificate. Din această cauză este recomandat ca să vă informaţi
permanent despre modificările prevederilor legale. În fond nu putem garanta
confidenţialitatea absolută a corespondenţei e-mail şi a comunicării electronice.
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11. Alte informații și contact
Dacă aveți mai multe întrebări legate de protecția datelor, contactați-ne. Pentru
revocarea dreptului de colectare, prelucrare sau folosire a datelor personale ale Dvs.,
informare, rectificare, blocare sau ștergere a datelor, precum și despre revocarea
autorizațiilor, vă rugăm să contactați:
Ferdinand Gross Romania SRL
310229 Arad
Calea Timișorii Nr. 212/2.
Telefon: +40 357 435 926
Fax: +40 357 435 927
info@schrauben-gross.ro
Ofiţer de protecţia datelor: datenschutzbeauftragter@schrauben-gross.de
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