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Detaliile privind securitatea
datelor dumneavoastră
(Declaraţia privind protecţia datelor)

Protejarea sferei private este foarte importantă pentru noi. În cele ce urmează vă informăm în
detaliu asupra modului de gestionare a datelor dumneavoastră.
1) Colectarea şi prelucrarea datelor dumneavoastră
Pagina noastră de web se poate vizita fără indicarea datelor personale. Pentru a participa însă la
sondaje este necesară înregistrarea şi prin urmare colectarea datelor personale.
2) Introducerea datelor
Pentru înregistrarea ca participant la sondaje avem nevoie de datele dumneavoastră personale (în
special: prenume, nume, adresă de mail, stradă, cod poştal, localitate, anul naşterii, nume
utilizator şi parolă), informaţiile demografice şi cele solicitate prin participarea la chestionare. Vom
lua legătura cu dumneavoastră în special prin e-mail. În zona destinată participanţilor datele
dumneavoastră se transmit pe internet criptat prin tehnologia SSL (minimum 128 bit).
3) Utilizarea şi transmitera datelor dumneavoastră
Datele comunicate de dumneavoastră sunt utilizate cu stricteţe conform prevederilor legale şi
exclusiv în scopul îndeplinirii contractului. În măsura în care este necesar datele dumneavoastră
vor fi transmise către alte persoane juridice,de ex. poşta sau banca, pentru transferarea creditului
dumneavoastră. Aceste persoane juridice pot folosi datele dumneavoastră numai pentru
îndeplinirea sarcinilor primite şi nu în alte scopuri, fiind obligate contractual să respecte prevederile
legale de protecţie a datelor. În cazul unei prevederi legale, a unei decizii publice sau a unei
investigaţii oficiale suntem totuşi obligaţi să punem la dispoziţia autorităţii datele respective.
4) Newsletter
Cu acordul dumneavoastră vă utilizăm adresa de e-mail pentru expedierea newsletter-ului nostru.
Vă puteţi oricând dezabona de la newsletter-ul nostru prin dezactivarea acestuia în zona destinată
participanţilor sau prin aplicarea functiei 'unsubscribe' incluse în newsletter sau dacă vă adresaţi la
adresa de mail din Impressum.
5) Utilizarea de cookie-uri
Site-ul nostru web foloseşte cookie-uri pentru a se configura atractiv vizitele şi a se putea utiliza
anumite funcţii. Este vorba de fişiere text mici care se stochează în calculatorul dumneavoastră. În
principiu după închiderea browser-ului cookie-urile utilizate de noi se şterg din nou de pe hard-disk
(session-cookies). În anumite cazuri este vorba de cookie-uri în utilizare, care rămân stocate în
calculatorul dumneavoastră şi determină recunoaşterea calculatorului la următoarea vizită.(cookieuri de lungă durată). Prin aceste cookie-uri se salvează selecţiile efectuate de vizitator (de ex.
articolele depozitate într-un coş de cumpărături) pentru a putea fi reconstituite în starea iniţială la
o nouă accesare a paginii respective. Folosim cookie-uri pentru întocmirea unei statistici
impersonale. Cookie-urile generate expiră în maximum 3 luni.
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Puteţi seta browser-ul astfel încât să fiţi informat asupra aplicării cookie-urilor, să decideţi în
funcţie de caz acceptarea lor sau să le excludeţi. În cazul neacceptării lor funcţionalitatea site-ului
nostru web poate fi îngrădită. În secţiunea help a browser-ului găsiţi o descriere cum să setaţi
browserul curent pentru a putea accepta sau refuza cookie-urile.
Această pagină web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web care aparţine Google
Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează aşa-numitele "cookie-uri", fişiere text, care se
stochează în calculatorul dumneavoastră şi analizează utilizarea siteului de către dumneavoastră.
Informaţiile generate de aceste cookie-uri referitoare la utilizarea acestui site web (inclusiv adresa
IP) se transmit şi se stochează într-un server Google din USA. Google face apel la aceste informaţii
pentru a analiza utilizarea site-ului web de către dumneavoastră, pentru a întocmi rapoarte despre
activităţile web şi pentru a presta alte servicii legate de utilizarea site-urilor web şi a internetului.
Dacă este cazul Google va transmite aceste informaţii către persoane terţe, în măsura în care acest
lucru este prevăzut legal sau persoanele terţe prelucrează aceste date mandatate de Google.
Google nu va face în nici un caz legătura între adresa dumneavoastră IP şi alte date de pe google.
Puteţi împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului software;
vă informăm totuşi că în acest caz nu veţi putea utiliza toate funcţiile acestui site web.
6) Securitatea datelor
Datele dumneavoastră de participant se transmit pe internet criptat prin tehnologia SSL (vezi
securitate meniu). Site-ul nostru web şi celelalte sisteme aferente sunt securizate prin măsuri
tehnice şi organizatorice împotiva pierderii, distrugerii, accesării, modificării sau răspândirii datelor
dumneavoastră de către persoane neautorizate.
7) Dreptul de informare
Aveţi dreptul să fiţi informat în mod gratuit asupra datelor stocate despre dumneavoastră precum
şi dreptul de a corecta, bloca sau ştere aceste date, în măsura în care este posibil legal. Vă rugăm
să vă adresaţi în aceast sens serviciul de asistenţă clienţi:info@marketagent.com
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