
 

Declarație de confidențialitate 
MANN+HUMMEL tratează serios protecţia datelor și am dori să vă explicăm în această declaraţie care dintre datele 

dumneavoastră personale le procesăm. Protecţia vieţii dumneavoastră private este prioritatea noastră, motiv pentru 

care considerăm că respectarea unor dispoziţii legale stricte privind protecţia datelor cu caracter personal este 

evidentă. Protecţia datelor începe cu transparenţa. Prin urmare, scopul nostru este asigurarea, că veți ști întotdeauna 

când stocăm datele dumneavoastră personale, modul în care le folosim și cum puteți limita sau chiar împiedica 

utilizarea lor. Politica noastră privind protecţia datelor cu caracter personal este conformă cu dispoziţiile aplicabile 

privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

I. Adresa instituţiei responsabile 
MANN+HUMMEL FT Poland 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
str. Wrocławska 145 

63-800 GOSTYŃ, POLONIA 

Tel. +48 65 572 89 00 

 

II. Adresa inspectorului pentru protecția datelor grupului 
Dacă aveți întrebări referitoare la protecția datelor cu caracter personal în MANN+HUMMEL, vă rugăm să contactați 

inspectorul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal: 

data.protection.mhpl@mann-hummel.com 

MANN+HUMMEL FT Poland 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
str. Wrocławska 145 

63-800 GOSTYŃ, POLONIA 

 

III. Temeiul juridic pentru prelucrare 
Colectăm, procesăm și folosim datele dvs. personale numai atunci când legea permite sau când v-ați dat 

consimțământul. 

În măsura în care obținem consimțământul pentru prelucrarea datelor de la persoana vizată, temeiul juridic pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6 alineatul 1 litera A) Regulamentul UE privind protecția datelor 

cu caracter personal (GDPR – General Data Protection Regulation). 

La prelucrarea datelor cu caracter personal necesare executării contractului în care una dintre părți este un subiect de 

date, art. 6 alineatul 1 litera b) GDPR acționează ca temei juridic. Acest lucru se aplică, de asemenea, tuturor 

operațiunilor de prelucrare a datelor care sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale. 

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini obligația legală la care 

este supusă societatea noastră, baza legală este art. 6 alineatul 1 litera c) GDPR. Ca societate, suntem supuşi, de 

exemplu, perioadelor legale de stocare a datelor în conformitate cu codul fiscal german (AO) și codul comercial 

german (HGB). 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este în interesul vital al persoanei vizate sau al unei alte 

persoane fizice, temeiul juridic este art. 6 alineatul 1 litera d) GDPR. 



 
Dacă prelucrarea datelor este necesară pentru a asigura interesul legitim al societății noastre sau al unei terțe părți, 

iar interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu depășesc prima dintre cele menționate, 

temeiul juridic este art. 6 alineatul 1 litera c) GDPR. 

 

IV. Destinatar de date 
Loc de prelucrare 

Prelucrarea și utilizarea datelor dvs. are loc, de preferință, în Uniunea Europeană / Spațiul Economic European 

(UE/SEE). De obicei transferurile către o ţară din afara UE nu este prevăzută. Cu toate acestea, anumite proceduri 

pot necesita prelucrarea în afara UE/SEE. În timp ce MANN + HUMMEL externalizează prelucrarea datelor cu 

caracter personal furnizorilor de servicii (în UE/SEE sau în țările din afara UE), se iau toate măsurile necesare pentru 

a se asigura că prelucrarea datelor respectă reglementările privind protecția datelor. 

V. Drepturile persoanei vizate 

Drepturile persoanei vizate 

Dacă datele dvs. personale sunt procesate, sunteți un subiect de date în sensul GDPR. Potrivit art. 12 și urm. GDPR, 

aveți dreptul de a obține informații de la persoana responsabilă de datele dvs. care sunt prelucrate de 

MANN+HUMMEL, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de restricționare a prelucrării acestora, dreptul de a șterge 

datele, dreptul de a fi informat privind divulgarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opunere față de 

prelucrarea datelor, dreptul de retragere a consimțământului la prelucrarea datelor și dreptul de a nu face obiectul 

unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor. 

Pentru a vă folosi drepturile ca persoană vizată, tot ce trebuie să faceţi este să trimiteți un e-mail la 

adresa: rodo@mann-hummel-ft.com 

 

Dreptul de a depune o plângere către autoritatea de reglementare 

Fără a aduce atingere altor căi de atac legale sau judiciare, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de 

reglementare, în special în statul membru în care locuiți, unde locul de muncă este localizat sau unde a avut loc 

încălcarea presupusă, dacă credeți că prelucrarea datelor dumneavoastră personale încalcă GDPR. 

Autoritatea de reglementare căreia îi este adresată plângerea informează reclamantul cu privire la starea și efectele 

plângerii, inclusiv posibilitatea de a iniția o acțiune în justiție în temeiul art. 78 GDPR. 

Puteţi alege autoritatea de reglementare (art. 77 din GDPR). De exemplu, vă puteți plânge la autoritatea de 

reglementare responsabilă pentru MANN+HUMMEL în statul federal german Baden-Württemberg. 

VI. Dreptul la modificări 

Ne rezervăm dreptul de a face modificări la această declarație de confidențialitate în conformitate cu legea. 

 

VII. Site-urile web MANN+HUMMEL FT Poland: 
http://filtron.eu 
http://wixeurope.com 
http://mann-hummel-ft.pl 
http://academy.filtron.eu/ 
http://institute.wixeurope.com/ 
http://benefit.filtron.pl 
http://partner.filtron.pl 
http://russia.filtron.eu 

http://filtron.eu/
http://wixeurope.com/
http://mann-hummel-ft.pl/
http://academy.filtron.eu/
http://institute.wixeurope.com/
http://benefit.filtron.pl/
http://partner.filtron.pl/
http://russia.filtron.eu/


 
http://belarus.filtron.eu 
http://partnerby.filtron.eu 
http://moldova.filtron.eu 
http://moldova-ru.filtron.eu 
http://partnermd.filtron.eu 
http://wix.ua 
http://akciya.wix.ua 
http://partner.wix.ua 
http://hero.wixeurope.com 
 

 
Date privind utilizarea 

Când vizitați site-ul nostru corporativ, informațiile generale sunt stocate într-un fișier protocol. Acest lucru servește 

numai scopurilor sistemului. Datele de utilizare stocate nu sunt stocate împreună cu alte date personale. Următoarele 

date sunt salvate de fiecare dată când accesați site-ul web: 

• Adresa IP anonimizată 

• Data și ora citirii 

• Numele fișierului citit 

• Un mesaj dacă citirea a avut succes (cod de stare) 

• Volumul de date transferate 

• Site-ul pe care sa făcut accesul 

• Descrierea tipului de browser utilizat 

• Sistemul de operare folosit 

Datele de mai sus nu sunt transmise terțelor părți și nu se efectuează alte analize decât dacă există o obligație 

legală de a face acest lucru. 

Site-ul corporativ utilizează următoarele cookie-uri, instrumente de urmărire și scripturi pentru a vă analiza vizita1: 

• Module cookies necesare din punct de vedere tehnic 

• Modulele cookies pentru analiză 

• Google Analytics 

• Urmărirea newsletter-ului 

1În funcție de tipul lor, puteți dezactiva în orice moment cookie-urile, instrumentele de urmărire și scripturile. Mai multe 

informații despre acest subiect pot fi găsite în capitolul VIII. 

Pe site-ul nostru există așa-numitele file de socializare. Mai multe informaţii despre acest subiect pot fi găsite în 

capitolul IX. 

 
Contact 

Când ne contactați, stocăm datele dumneavoastră pentru a procesa solicitarea dumneavoastră, precum și în cazul 

unei corespondențe ulterioare. După ce cererea dumneavoastră a fost complet procesată, aceste date sunt complet 

http://belarus.filtron.eu/
http://partnerby.filtron.eu/
http://moldova.filtron.eu/
http://moldova-ru.filtron.eu/
http://partnermd.filtron.eu/
http://wix.ua/
http://akciya.wix.ua/


 
șterse. O excepţie o constituie situaţia în care datele sunt supuse unei perioade legale de stocare a datelor sau altor 

obligații specifice de stocare. 

Newsletter 

Vă puteți abona la un newsletter gratuit, datorită căruia puteți afla informații despre actualizări și oferte de produse. În 

acest proces, adresa de e-mail pe care ați furnizat-o ne este trimisă nouă. Datele dvs. personale sunt procesate în 

procesul de înregistrare pentru expedierea newsletter-ului. 

După înregistrarea la newsletter, veți primi un e-mail de confirmare pentru verificare. Stocăm adresa IP și data de 

înregistrare. Stocarea este utilizată doar ca dovadă în cazul în care un terț abuză de o adresă de e-mail și se 

înregistrează pentru a primi newsletter-ul fără cunoștința proprietarului acestei adrese. 

Puteți să vă revocați în orice moment consimțământul pentru stocarea datelor dumneavoastră. Retragerea 

consimțământului poate avea loc printr-un link din newsletter. După retragerea consimțământului, datele vor fi șterse. 

După aceasta, nu veți mai primi newsletter-ul. 

Pentru a înțelege mai bine modul în care este utilizat newsletter-ul nostru, evaluăm comportamentul dvs. ca utilizatori 

în perioada expedierii newsletter-ului. Cu toate acestea, acest lucru se face numai cu ajutorul pseudonimelor. 

Informaţii mai detaliate despre urmărirea newsletter-elor pot fi găsite în capitolul IX. Modulele cookies, urmărirea, 

pluginurile și scripturile la litera b) Urmărirea newsletter-ului. 

Informații privind candidatul (http://mann-hummel-ft.pl) 

Prelucrăm datele dvs. personale în măsura necesară pentru implementarea procesului de aplicare. Aplicațiile pot fi 

depuse și pe cale electronică. Aceste date vor fi utilizate, desigur, numai în scopuri legate de prelucrarea aplicațiilor și 

nu vor fi transmise terților. Rețineți că mesajele necriptate nu sunt trimise cu acces securizat. 

Categoriile de date pe care le procesăm sunt următoarele: 

• Datele principale ale candidatului (nume, prenume, adresă, poziție) 

• Date de calificare (scrisoare de intenție, CV/curriculum vitae, activități anterioare, calificări profesionale) 

• Referințe și certificate (date de performanță, date de evaluare etc.) 

• Detaliile de conectare (e-mail, parolă) 

Dacă aţi aplicat pentru o anumită poziţie și poziția nu mai este disponibilă sau credem că aveţi calificări care se 

potrivesc mai bine unui alt loc de muncă, am dori să vă trimitem aplicaţia dumneavoastră la un alt departament din 

cadrul companiei. În acest scop, trebuie să obținem acordul dvs. 

La sfârșitul procesului de aplicare, datele dumneavoastră personale vor fi șterse, cu excepția cazului în care solicitați 

în mod explicit că stocăm datele dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp sau dacă ați încheiat un contract. 

Temeiul juridic este art. 6 alineatul 1 litera a), b) și f) GDPR și § 26 din Legea germană privind protecția datelor cu 

caracter personal (BDSG). 

E-learning 

Persoanele care doresc să primească un certificat care confirmă finalizarea cu succes a modulului de e-learning, 

disponibil pe academy.fitlron.eu sau institute.wixeurope.com, sunt rugate să furnizeze următoarele date: 

• titlu, prenume, nume, 

• adresă, 

• numărul de telefon, 

http://mann-hummel-ft.pl/


 
• adresa e-mail. 

Datele pe care le furnizați pentru a primi certificatul vor fi colectate, salvate și, dacă 

va fi necesar, furnizate oricărei întreprinderi implicate exclusiv în acest scop. Nu există nici o colectare, stocare, 

modificare sau transfer a altor date. 
 

VIII. Fișiere cookies, urmărire și scripturi 

a. Modulele cookies 

Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor 

Pentru a face site-ul nostru mai atractiv pentru vizitatori și pentru a permite utilizarea anumitor funcții, folosim module 

„cookies” pe diferite site-uri web. Acestea sunt fișiere text mici care sunt salvate pe dispozitivul dumneavoastră final. 

Unele dintre modulele cookies pe care le folosim sunt eliminate după terminarea sesiunii de browser, adică după 

închiderea browserului (așa-numitele module cookies de sesiune). Alte module cookies rămân pe dispozitivul dvs. 

final și ne permit să recunoaștem browserul la următoarea vizită (așa-numitele module cookie persistente). Cookie-

urile nu pot fi utilizate pentru a accesa alte fișiere de pe computer sau pentru a specifica o adresă de e-mail. 

Cele mai multe browsere sunt configurate pentru a accepta automat cookie-urile. Dacă browserul dumneavoastră are 

setările implicite pentru modulele cookies, toate procesele se vor executa în fundal fără a observa acest fapt. Cu toate 

acestea, puteți schimba aceste setări. Puteți configura browserul dumneavoastră pentru a fi informat despre stocarea 

modulelor cookies și să puteți decide despre acceptarea acestora în cazuri individuale sau în așa fel încât acceptarea 

modulelor cookies să fie exclusă în condiții generale sau în circumstanțe speciale. 

Cu toate acestea, unele site-uri web (inclusiv al nostru) nu pot fi utilizate corect fără module cookies, deoarece sunt 

necesare pentru procese precum plasarea comenzii. 

Module cookies necesare din punct de vedere tehnic 

Utilizăm cookie-uri pentru a face site-ul nostru mai ușor de utilizat. Multe elemente ale site-ului nostru web necesită 

ca, după schimbarea site-ului, să poată fi identificat browserul de la care s-a obținut accesul. 

Modulele cookies stochează și transmit următoarele date: 

1. Setarea limbii 

2. Datele de logare 

Modulele cookies pentru analiză 

Folosim, de asemenea, module cookies pe site-ul nostru pentru a analiza comportamentul utilizatorilor pe Internet. 

Datorită acestui fapt, pot fi trimise următoarele date: 

1. Introduși termenii de căutare  

2. Frecvența navigării pe site-uri 

3. Utilizarea funcțiilor site-ului web 

Datele colectate în acest fel au pseudonime în timpul procesului tehnic. Aceasta înseamnă că nu mai este posibil să 

se potrivească datele cu utilizatorul care intră pe site. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date personale 

ale utilizatorului. 

Când utilizatorii intră pe site-ul nostru, un banner informativ îi notifică despre utilizarea cookie-urilor în scopuri de 



 
analiză și se referă la această declarație de confidențialitate. În acest context, este furnizată, de asemenea, informația 

că în setările browserului puteți dezactiva salvarea modulelor cookies. 

 
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea modulelor cookies este art. 6, alienatul 1,  

litera f) GDPR. 

Scopul de prelucrare a datelor 

Scopul utilizării modulelor cookies din punct de vedere tehnic este simplificarea utilizării site-ului nostru de către 

utilizatori. Multe funcții nu pot fi oferite fără module cookies. Acestea necesită recunoașterea browser-ului după 

schimbarea site-ului. 

Avem nevoie de cookie-uri pentru următoarele aplicații: 

1. Acceptarea setărilor de limbă 

2. Salvarea expresiilor de căutare 

Datele de utilizator colectate de modulele cookies necesare din punct de vedere tehnic nu sunt folosite pentru a crea 

un profil de utilizator. 

Modulele cookies analitice sunt utilizate pentru a îmbunătăți calitatea site-ului nostru și conținutul său. Modulele 

cookies analitice ne oferă informații despre modul de utilizare a site-ului nostru, ceea ce ne permite să ne îmbunătățim 

în mod constant oferta. 

În această etapă, este necesar să se descrie în detaliu scopul exact al modulelor cookies analitice. 

Acest scop constituie, de asemenea, un interes legitim în prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu 

art. 6 alineatul 1 litera f) GDPR. 

Timpul de stocare și abilitatea de a retrage consimțământul și de a șterge datele 

Modulele cookies sunt stocate pe computer și trimise la noi de pe computer. Prin urmare, utilizatorul are un control 

deplin asupra folosirii cookie-urilor. Puteți dezactiva sau limita transmiterea modulelor cookies prin modificarea 

setărilor browserului web. Modulele cookies care au fost deja salvate pot fi şterse în orice moment. Acest proces 

poate fi automatizat. Dacă modulele cookies sunt dezactivate pentru site-ul nostru, este posibil să nu puteți utiliza pe 

deplin toate funcțiile de pe site. 

b. Urmărirea 

Urmărirea newsletter-ului 

Pentru a înțelege mai bine modul în care este utilizat newsletter-ul nostru, evaluăm comportamentul dvs. ca utilizatori 

în perioada expedierii newsletter-ului. În acest scop, e-mailurile pe care le trimitem conțin așa-numitele 

semnalizatoare web beacon, cunoscute și sub denumirea de pixeli de urmărire. Acestea sunt fișiere grafice pixel care 

se conectează la site-ul nostru și, prin urmare, ne permit să analizăm comportamentul dumneavoastră ca utilizatori. 

Acest lucru este posibil datorită utilizării semnalizatoarelor web beacon care sunt atribuite adresei dumneavoastră de 

e-mail și conectate la identificatorul dumneavoastră. Acestea sunt, de asemenea, conținute în link-urile incluse în 

newsletter. 

Datele obținute în acest mod le folosim pentru a crea un profil de utilizator care ne va permite să adaptăm mai bine 

newsletter-ul la interesele dumneavoastră specifice. Când citiți newsletter-ul nostru, salvăm link-urile pe care faceți 



 
clic și utilizăm aceste informații pentru a vă determina interesele personale. Asociem aceste date cu activitățile pe 

site-ul nostru. 

Puteți înainta obiecții în orice moment față de utilizarea acestei urmăriri făcând clic pe link-ul special care este atașat 

fiecărui e-mail. Informațiile sunt stocate atâta timp cât vă abonați la newsletter. După anularea abonamentului, datele 

sunt stocate numai în scopuri statistice într-o formă anonimă. 

Această formă de urmărire nu este, de asemenea, posibilă dacă dezactivați vizualizarea imaginilor de la clientul 

dumneavoastră de e-mail în mod implicit. În acest caz, newsletter-ul nu va fi afișat pe deplin și unele funcții ar putea 

să nu funcționeze. Dacă activați manual toate imaginile, va porni funcția de urmărire descrisă mai sus. 

 

 

 

 

Google Analytics 

Acest site utilizează Google Analytics, serviciul de analiză web al companiei Google Inc. (1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; "Google"). Aplicația include modul de lucru "Universal Analytics” (Analiză 

universală). Acest lucru facilitează atribuirea datelor, sesiunilor și interacţiunilor între mai multe dispozitive pentru 

identificatorul anonim al utilizatorului, și astfel, analiza activității utilizatorului pe diferite dispozitive. 

Google Analytics utilizează module cookies pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii interacționează 

cu site-ul. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea acestui site web sunt de obicei transmise la un server 

Google din SUA și stocate acolo. Deoarece anonimizarea IP funcționează pe acest site web, Google vă va scurta 

adresa IP în statele membre ale UE sau în alte țări care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Doar 

în cazuri excepționale adresa IP completă este transmisă către un server Google în SUA și scurtată acolo. Adresa IP 

transmisă de browser în contextul Google Analytics nu este combinată cu alte date Google. La cererea operatorului 

acestui site, Google analizează utilizarea de către dumneavoastră a acestui site pentru a compila rapoarte privind 

activitatea sa și pentru a oferi operatorului site-ului servicii suplimentare asociate acestui site și utilizarea Internetului. 

Acest obiectiv constituie, de asemenea, un interes legitim pentru noi în ceea ce privește prelucrarea datelor. Temeiul 

juridic pentru utilizarea Google Analytics este § 15 par. 3 din Legea Germană Telemedia (TMG) și art. 6 alin.  1 lit. f) 

GDPR. Datele trimise de noi, care sunt legate de modulele cookies, de datele de conectare (de ex. ID-ul utilizatorului) 

sau de identificatorii publicității, sunt șterse automat după 26 de luni. Datele a căror perioadă de stocare a expirat sunt 

şterse automat o dată pe lună. Mai multe informații privind condițiile de utilizare și protecție a datelor pot fi găsite pe 

site-ul https://www.google.com/analytics/terms/de.html 

sau https://policies.google.com/?hl=de. 

  

Dezactivați Google Analytics 

Informații suplimentare privind utilizarea datelor Google în scopuri publicitare și posibilitatea de a stabili și retrage 

consimțământul utilizatorului sunt disponibile pe site-urile web Google: 

• https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („utilizarea de către Google a datelor în timpul vizitării 

site-urilor sau aplicațiilor partenerilor noștri”) 

• http://www.google.com/policies/technologies/ads („Utilizarea datelor în scopuri publicitare") 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/?hl=de
javascript:gaOptoutExtEn()
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/policies/technologies/ads


 
• http://www.google.de/settings/ads („Gestionați informațiile pe care Google le utilizează pentru a afișa anunțuri 

publicitare”) 

• http://www.google.com/ads/preferences/ („Stabiliți ce anunțuri Google sunt afișate”) 

Google Ad Services / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: 

Împreună cu compania Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA lucrăm în domeniul 

marketingului pe internet pentru a verifica dacă utilizatorul de internet a aflat despre site-ul nostru folosind publicitatea 

Google. Google utilizează modulele cookies salvate pe computerul care permit analiza utilizării site-ului web. Cookie-

urile sunt setate pe așa-numita urmărire a conversiilor după ce ați făcut clic pe un anunț publicitar postat de Google. 

Aceste cookie-uri expiră după 30 de zile și nu sunt utilizate în scopuri de identificare personală. Dacă doriți să 

dezactivați modulele cookies utilizate pentru urmărirea conversiilor, puteți seta browserul să blocheze modulele 

cookies din domeniul googleadservices.com. Pentru a împiedica complet executarea JavaScript de către Google, 

puteţi instala un program de blocare JavaScript (de ex. www.noscript.net sau www.ghostery.com). Dacă doriți să aflați 

mai multe despre aceste metode sau ce puteți face pentru a împiedica Google să utilizeze aceste informații, faceți clic 

pe link-ul de mai jos: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl. 

Google: 

Site-ul nostru conține codul JavaScript de la Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA (în continuare: Google). Dacă ați activat JavaScript în browserul dumneavoastră și nu ați instalat un program de 

blocare JavaScript, browserul dvs. va trimite probabil datele dvs. personale la Google. Pentru a bloca complet 

executarea JavaScript de pe Google, puteţi instala un program de blocare JavaScript (de 

ex. www.noscript.net sau www.ghostery.com). 

Google Video: 

Site-ul nostru conține codul JavaScript de la Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA (în continuare: Google Video). Dacă ați activat JavaScript în browserul dumneavoastră și nu ați instalat un 

program de blocare JavaScript, browserul dvs. va trimite probabil datele dvs. personale la Google Video. Puteți găsi 

mai multe informații despre acest subiect în declarația de confidențialitate Google 

Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Pentru a bloca complet executarea JavaScript de pe Google 

Video, puteţi instala un program de blocare JavaScript (de ex. www.noscript.net sau www.ghostery.com). 

gstatic: 

Site-ul nostru conține codul JavaScript de la Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA (în continuare: Google). Dacă ați activat JavaScript în browserul dumneavoastră și nu ați instalat un program de 

blocare JavaScript, browserul dvs. va trimite probabil datele dvs. personale la Google. Pentru a bloca complet 

executarea JavaScript de pe Google, puteţi instala un program de blocare JavaScript (de 

ex. www.noscript.net sau www.ghostery.com). 

 

YouTube: 

Această ofertă online utilizează platforma video YouTube, care este furnizată de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San 

Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube este o platformă pentru redarea fișierelor audio și video. 

Dacă veți accesa o pagină corespunzătoare a ofertei noastre, playerul YouTube încorporat se va conecta la YouTube, 

astfel încât fișierul video sau audio să poată fi încărcat și redat. În timpul acestui proces, datele sunt transmise, de 

http://www.google.de/settings/ads
http://www.google.com/ads/preferences/
http://www.noscript.net/
http://www.ghostery.com/
https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=en
http://www.noscript.net/
http://www.ghostery.com/
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.noscript.net/
http://www.ghostery.com/
http://www.noscript.net/
http://www.ghostery.com/


 
asemenea, la YouTube, ca organism responsabil. Nu suntem responsabili pentru procesarea acestor date de către 

YouTube. 

Informații suplimentare privind sfera și scopul datelor colectate, prelucrarea ulterioară și utilizarea datelor de către 

YouTube, drepturile dumneavoastră și opțiunile selectate de protecție a datelor pot fi găsite în politica de 

confidențialitate YouTube. Pentru mai multe informații, citiți declarația de confidențialitate YouTube 

(http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Pentru a face imposibilă executarea JavaScript de pe YouTube, puteţi 

instala un program de blocare JavaScript (de ex. www.noscript.net sau www.ghostery.com). 

 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
http://www.noscript.net/
http://www.ghostery.com/
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