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Informații referitoare la prelucrarea datelor conform Articol 13 și 14 din 

Regulamentul de bază privind protecția datelor (GDPR) 

Declarație privind protecția datelor 

Protecția datelor dvs. personale este un lucru căruia îi acordăm o atenție deosebită. Din acest motiv 

prelucrăm datele dvs. personale (pe scurt ”date”) exclusiv în baza prevederilor legale. Prin 

declarația privind protecția datelor dorim să vă informăm despre prelucrarea datelor dvs. în 

societatea noastră și să vă informăm într-un mod cuprinzător despre pretențiile și drepturile care vă 

revin.  

1.  Cine poartă responsabilitatea pentru prelucrarea datelor și cui vă puteți adresa ? 

Parte responsabilă: S.C. RWA Raiffeisen Agro Romania S.R.L. (scurtat : "RAR")  

Adresa: Calea Aradului, nr. 85A, Timisoara, jud. Timis 

Telefon: +0737 027 243 

Emai: office@raiffeisen-agro.ro 

 

2. Ce date vor fi prelucrate și din ce surse provin aceste date ? 

Prelucrăm datele pe care le obținem de la dvs. în cadrul inițierii afacerii și a relației comerciale. În 

plus prelucrăm date, pe care le-am obținut în mod admisibil de la birourile de credit, asociațiile de 

protecție a creditorilor, din surse accesibile publicului (de exemplu registrul firmelor, registrul 

asociațiilor, cartea funciară, mass-media) și alte societăți precum și cooperații de depozite cu care 

suntem în relații de cooperare pe lungă durată. 

Printre date personale se numără: 

 Datele dvs. de bază/de contact cum ar fi: 

 în cazul clienților persoane fizice: numele și prenumele, adresa, date de 

contact (adresa de email, numărul de telefon, fax), data nașterii, datele din 

actul de identitate prezentat (copie carte de identitate), datele bancare 

 în cazul clienților persoane juridice: firma, numărul de înregistrare în registrul 

firmelor, CUI, numărul de funcționare, adresa, datele persoanei de contact 

(adresa de email, numărul de telefon, fax), datele bancare 

În plus mai prelucrăm și următoarele date din categoria alte date personale: 

 informații despre felul și conținutul relației noastre comerciale cum ar fi date din contracte, 

date din comenzi, date privind cifra de afaceri realizată și date din documente contabile, 

istoric clienți și furnizori, documente consultanți, 

 informații despre situația dvs. financiară (de exemplu date despre bonitate), 

 date de publicitate și vânzări, 
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 datele din documentații (de exemplu procesele-verbale de consultanță), date constituite din 

imagini, 

 informații din corespondența dvs. electronică purtată cu noi (de exemplu adresa IP, date de 

log-in), 

 alte date pe care le obținem de la dvs. în cadrul relației noastre comerciale (de exemplu în 

cadrul discuțiilor relația cu clientul), 

 date, pe care le generăm în baza datelor de bază/de contact precum și alte date, de exemplu 

prin intermediul analizelor cerințelor client și potențialul clientului. 

3. În ce scopuri și în care bază legală sunt prelucrate datele? 

Prelucrăm datele dvs. în concordanță cu reglementările Regulamentului de bază privind protecția 

datelor (DSGVO) și ale Legii privind protecția datelor din Romania, în versiunea lor actuală: 

 în vederea îndeplinirii obligațiilor (pre-)contractuale (Articol 6 alineat 1 litera b 

GDPR): 

Prelucrarea datelor dvs. se face în vederea vânzării și desfacerii produselor și serviciilor 

noastre, în scopuri de achiziții și logistică precum și administrare și analize clienți. Datele 

vor fi prelucrate în special cu ocazia inițierii afacerii și executarea contractelor încheiate cu 

dvs. 

 în vederea îndeplinirii obligațiilor legale (Articol 6 alineat 1 litera c GDPR): 

Prelucrarea datelor dvs. este necesară în scopul îndeplinirii diverselor obligații legale, de 

exemplu cele provenite din Legea societăților comerciale sau Codul fiscal, reglementări 

referitoare la spălare de bani, reglementări specifice produsului cum ar fi Regulamentul 

privind materia primă, Legea privind substanțele chimice. 

 

 în vederea protejării unui interes legitim (Articol 6 alineat 1 litera f GDPR): 

Prelucrarea datelor poate fi efectuată din motivul echilibrării intereselor prin realizarea 

propriu zisă a contractului, în vederea protejării intereselor noastre legitime sau ale unor 

terțe persoane. În următoarele situații, de fiecare dată se efectuează prelucrare de date, în 

vederea protejării intereselor legitime: 

 consultare și schimb de date cu birourile de credit și cu asociațiile de protecție a 

creditorilor în vederea verificării datelor de bonitate; 

 publicitate sau marketing 

 măsuri pentru derularea afacerii și dezvoltare de produse și servicii; 

 întreținerea bazei de date clienți a depozitului (a se vedea Pct. 4.3) în vederea 

îmbunătățirii activității de service clienți...........Comentariu [RB(W1]: Doar pentru 

participații ABDB (în momentul de față garanți și LTC) 

 măsuri în vederea protejării societății noastre de comportament ilegal sau de încălcare a 

contractului, de exemplu control acces, supraveghere video; 

 în cadrul urmăririi legale. 
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 în cadrul consimțământului acordat de dvs. (Articol 6 alineat 1 litera a GDPR): 

În cazul în care ne-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., prelucrarea va 

fi efectuată doar în scopul și în cadrul definit prin declarația de consimțământ. O declarație 

de consimțământ poate fi revocată oricând producând efecte pe viitor, de exemplu 

transmiterea de Newsletters sau predarea datelor către terți. Prin aceasta nu va fi afectată 

prelucrarea legitimă a datelor dvs. înainte de revocare. În legătură cu aceasta, vă rugăm să vă 

adresați prin adresa noastră de email indicată la punctul 1. 

4. Cine primește datele dvs. ? 

4.1. Când angajăm un colaborator de procesare comenzi, vom rămâne totuși responsabili pentru 

protecția datelor dvs. Toți colaboratorii sunt obligați prin contract să asigure confidențialitatea 

datelor dvs. și să le prelucreze doar în scopul derulării prestației. Colaboratorii noștri vor obține 

datele dvs. atâta timp cât aceste date sunt necesare îndeplinirii prestației. Aceștia sunt prestatori de 

servicii din domeniul IT, de care avem nevoie pentru funcționarea și siguranța sistemului nostru IT, 

precum și edituri de publicitate pentru acțiuni proprii de publicitate. 

4.2. Datele dvs. vor fi transmise, în baza consimțământului dvs., către societăți proprii afiliate, 

către S.C. RWA Raiffeisen Agro Romania S.R.L (RAR), către alte depozite, având relații de afaceri 

pe termen lung cu RAR și către societăți afiliate cu RAR, în scopul publicității corporative și 

individuale/asistență pentru clienți în domeniile casă&grădină, tehnic, agrar, energetic, materiale de 

construcții. 

4.3. Datele dvs. vor fi prelucrate în baza de date clienți a depozitului. Baza de date clienți a 

depozitului asigură suport în privința creșterii calității datelor existente ale clienților (eliminarea 

dedublării de date, semn de identificare pentru mutări/decese, corectarea adresei), și asigură 

posibilitatea de îmbogățire a datelor din surse publice. Aceste date vor fi puse la dispoziția 

societăților afiliate RWA precum și depozitelor, care participă în baza de date clienți al depozitului 

(societăți participante) și pot fi utilizate pentru acțiuni personalizate de marketing direct (de 

exemplu Newsletter), pentru marketing online orientat și organizare online shop personalizat. 

 

Prin baza de date al depozitului, societățile participante, care deservesc aceiași clienți, trebuie să 

aibă posibilitatea în cadrul organizației să utilizeze informațiile despre acești clienți. Acest mod de a 

proceda are scopul de a pune la dispoziția clienților, informațiile cele mai actuale și relevante. Acest 

mod de prelucrare a intereselor clienților reprezintă un Profiling în sensul articolului 4 din GDPR; 

nu se realizează o luare de decizie automată. 

Salvarea datelor de clienți se face pe societăți și separat, ocazie prin care S.C. RWA Raiffeisen 

Agro Romania S.R.L. funcționează ca prestator de servicii individual pentru societățile 

participante................Comentariu [RB(W2]: Doar pentru participați ABDB (în momentul de față 

garanți și LTC) 

4.4. În cazul în care prin portalele producătorilor se plasează o ofertă/se realizează o vânzare, 

datele făcute cunoscute de dvs. vor fi prelucrate direct în portalul producătorului. 

4.5. În scopul protecției creditorilor vom preda datele dvs. de bază și informații legate de statutul 

dvs. financiar către asiguratori de credite (în momentul de față Acredia Versicherung AG), Asociații 
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de protecție a creditorilor (în momentul de față KSV 1870 Information GmbH) și surse de 

informații despre economie (în momentul de față CRIF GmbH). 

4.6.  În cazul unei obligații legale precum și în cadrul unei urmăriri legale, autoritățile și 

instanțele de judecată precum și auditorii externi pot fi destinatari ai datelor dvs. 

4.7. În plus firmele de asigurări, băncile, birourile de credit și prestatorii de servicii pot fi 

destinatari ai datelor dvs., în scopul inițierii unor contracte sau în vederea executării contractelor. 

4.8. Pentru înțelegerea mai bună a categoriilor de destinatari enumerate la punctul 4, la următorul 

link găsiți în completare o culegere de societăți particulare. 

5. Cât timp vor fi păstrate datele dvs.? 

Prelucrăm datele dvs. până la terminarea relației contractuale sau până la expirarea termenelor de 

garanție, de asigurare, de prescriere și termenele legale de păstrare în vigoare (în baza Legii 

societăților comerciale, și Codul fiscal federal; în plus până la terminarea litigiilor de orice fel, la 

care se necesită date, ca dovezi. 

6.  Ce drepturi vă revin legate de protecția datelor? 

În orice moment aveți dreptul la informații, corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării datelor 

dvs. salvate, dreptul la contestații împotriva prelucrării precum și dreptul la transmisibilitate și 

reclamații, în conformitate cu condițiile legislației privind protecția datelor. 

6.1 Dreptul la informații: 

Puteți să ne solicitați explicații, dacă și în ce măsură prelucrăm datele dvs. 

6.2 Dreptul la corectare: 

În cazul în care prelucrăm date ale dvs., care sunt incomplete sau incorecte, puteți oricând solicita 

de la noi corectarea respectiv completarea lor. 

6.3 Dreptul la ștergere: 

Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs., dacă noi le prelucrăm nelegitim sau dacă prelucrarea 

lezează în mod disproporțional interesele dvs. garantate de protecție. Vă rugăm să aveți în vedere, 

că ar putea exista motive care nu permit ștergerea imediată, de exemplu în cazul unor obligații 

legale de păstrare. 

6.4 Dreptul la limitarea prelucrării: 

Puteți să ne solicitați limitarea prelucrării datelor dvs., dacă 

 contestați corectitudinea datelor, și anume pe o durată, care ne permite verificarea 

corectitudinii datelor, 

 prelucrarea datelor nu este legitimă, iar dvs. respingeți ștergerea și în locul acesteia 

pretindeți limitarea utilizării datelor, 

 nu mai avem nevoie de date pentru scopul prevăzut, dar dvs. mai aveți nevoie de aceste date 

în vederea afirmării sau apărării unor revendicări legale, sau 

 ați depus contestație împotriva prelucrării datelor. 
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6.5 Dreptul la transmisibilitatea datelor: 

Puteți să ne solicitați, să vă punem la dispoziție datele dvs., pe care ne-ați pus la dispoziție, într-un 

format structurat, uzual și recunoscut de echipamente și ca dvs. să puteți transmite aceste date către 

un alt responsabil fără împotrivire din partea noastră, atâta timp cât 

 dacă noi prelucrăm aceste date în baza unui consimțământ revocabil acordat de dvs. sau în 

vederea îndeplinirii unui contract încheiat între noi, și 

  această prelucrare se realizează prin intermediul unui proces automat. 

În cazul, că există posibilități tehnice de realizare, puteți să ne solicitați transmiterea directă a 

datelor dvs. către un alt responsabil. 

6.6 Dreptul la contestații: 

În cazul în care prelucrăm datele dvs. în interes legitim, puteți să depuneți oricând contestație 

împotriva acestei prelucrări din motive, care rezultă din situația dvs. specială; acesta este valabil și 

pentru un Profiling bazat pe aceste prevederi. În acest caz noi nu vom mai prelucra datele, cu 

excepția cazul în care putem să demonstrăm motive de protecție obligatorii pentru prelucrare, ce 

depășesc interesul, drepturile și libertățile dvs. sau dacă prelucrarea servește pentru afirmarea, 

exercitarea sau apărarea unor revendicări legale. Puteți să contestați oricând, prelucrarea datelor 

dvs. în scopul publicității directe, fără indicarea motivelor. 

6.7 Dreptul la reclamații: 

Dacă sunteți de părere, că odată cu prelucrarea datelor dvs. încălcăm legislația romana sau 

europeană privind protecția datelor, vă rugăm să luați legătura cu noi pentru a putea clarifica toate 

problemele. Bineînțeles, că aveți dreptul să vă adresați cu o reclamație autorităților romane pentru 

protecția datelor sau la o autoritate de supraveghere din cadrul UE. 

7.  La cine puteți solicita punerea în vigoare a acestor drepturi? 

În cazul în care doriți să puneți în vigoare vis a vis de noi, unul dintre drepturile numite, vă rugăm 

să ne-o adresați pe adresa de email indicată la punctul 1. În caz de dubii putem să solicităm 

informații suplimentare pentru confirmarea identității dvs. Aceasta servește pentru protecția 

drepturilor dvs. și a sferei dvs. private. 

8. Sunteți obligat să puneți la dispoziție datele? 

Prelucrarea datelor este necesară pentru încheierea respectiv executarea contractului încheiat cu noi. 

În cazul în care nu ne puneți la dispoziție aceste date, vom fi nevoiți de regulă să respingem 

încheierea contractului sau executarea comenzilor sau nu vom mai putea executa un contract deja 

existent și ca urmare să le respingem. Totuși nu sunteți obligat să vă acordați consimțământul pentru 

prelucrarea datelor, care nu sunt relevante, respectiv obligatorii din punct de vedere legal pentru 

executarea contractului. 

9. Se vor transmite datele personale în terțe state? 

În principiu, nu transmitem date în terțe state. Transmiterea se efectuează doar în cazuri izolate și 

numai în baza unei hotărâri de adecvare emisă de Comisia Europeană, clauzelor standard de 

contract, garanții adecvate sau consimțământul explicit din partea dvs.  

10. Date de candidare 
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În cazul în care ne transmiteți candidatura, datele dvs. de candidare vor fi accesibile exclusiv doar 

persoanelor autorizate și participante în procesul de candidare. Datele dvs. de candidare vor fi 

păstrate maxim 2 ani și pentru a vă putea oferi un post alternativ, dacă este cazul. 

11. Există Profiling? 

Pe pagina noastră web se face un Profiling în baza obiceiurilor dvs. de a da clic. Acest Profiling 

servește la îmbunătățirea trăirilor pe care dvs. le aveți cu ocazia vizitării paginii noastre web. Dacă 

de exemplu vă interesați în principal de produse și conținuturi cu referire la agricultură, cu ocazia 

următoarei vizitări a paginii web veți fi dirijat automat la pagina grupei țintă ”Agricultură”. 

În plus vă vom propune articole individuale sau oferte legate de obiceiurile dvs. de vizitare. De 

exemplu vă vor fi afișate pe pagina noastră de pornire articole noi din domeniul ”Furaje pentru 

animale”, dacă deja ați cumpărat furaje pentru animale prin magazinul nostru online sau ați vizitat 

pe pagina noastră web unele conținuturi referitoare la animale domestice. 

În vederea facilitării acestuia utilizăm cookies. Dacă nu doriți acest lucru, puteți să vă configurați 

browser-ul în așa fel, să fiți informat despre plasarea cookie-lor și să le puteți permite doar în cazuri 

singulare. Prin dezactivarea cookie-lor poate fi limitată funcționalitatea paginii noastre web (a se 

vedea Punctul 12.1). 

Un Profiling se realizează și în cadrul managementului relației cu clientul, în baza obiceiurilor dvs. 

de achiziții la filialele noastre și din discuțiile relația cu clientul. 

În sensul GDPR, în niciuna dintre aceste cazuri nu se realizează o luare automată de decizie. 

12. Cookies și Tracking-Tools 

12.1 Cookies 

Pagina noastră web folosește așa numite cookies. Acestea sunt fișiere mici text, care cu ajutorul 

browser-ului se salvează pe echipamentul dvs. final. Ele nu produc daune. Utilizăm cookies pentru 

a ne modela oferta într-un mod prietenos pentru utilizator. Unele cookies rămân salvate pe 

echipamentul dvs. final până când le ștergeți. Aceștia ne permit, să recunoaștem browser-ul dvs. cu 

ocazia următoarei vizitări. 

Dacă nu doriți acest lucru, vă puteți configura browser-ul în așa fel, ca acesta să vă informeze 

despre plasarea cookie-lor și să le puteți permite doar în cazuri singulare. 

Prin dezactivarea cookie-lor poate fi limitată funcționalitatea paginii noastre web. 

12.2 Tracking-Tools și folosirea Google Analytics 

Cu ajutorul unor Analyse-Tools, pe pagina noastră web sunt culese informații generale despre 

obiceiurile de utilizare ale vizitatorilor. Acestea cuprind de exemplu paginile vizitate, durata de 

menținere pe pagină, pagini de referință precum și informații generale despre sistemul computerului 

dvs., cum ar fi sistemul de operare, rezoluția ecranului, browser-ul utilizat etc. Toate datele 

colectate vor fi salvate anonim și nu permit asocierea cu persoana dvs. În cazul în care nu sunteți de 

acord cu această modalitate de colectare anonimă a obiceiurilor dvs. de utilizare, puteți să o 

împiedicați prin dezactivarea cookie-urilor în browser-ul dvs. 
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Această pagină web utilizează în plus Google Analytics, un serviciu de analize internet al Google. 

Google Analytics utilizează cookies care permit analiza utilizării de dvs. a paginii web. 

Informațiile realizate prin cookies, despre utilizarea de către dvs. a acestei pagini web (inclusiv 

adresa dvs. IP) sunt transferate pe un server al Google din SUA și sunt salvate pe acesta. Google va 

utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii web de către dvs., pentru a elabora 

rapoarte despre activitățile de pe pagina web și pentru a presta alte servicii legate de utilizarea 

paginii web și a internetului. De asemenea, dacă este cazul, Google va transmite aceste informații 

către terți, dacă există prevederi legale în acest sens sau dacă terțe persoane prelucrează aceste date 

pentru Google. Puteți să împiedicați instalarea cookie-lor prin configurarea corespunzătoare al 

softului dvs. de browser, vă atragem atenția totuși, că în acest caz dvs. nu veți putea utiliza deplin 

toate funcțiile ale acestei pagini web. Prin utilizarea acestei pagini web, vă declarați acceptul 

privind prelucrarea de către Google a datelor colectate despre dvs., în modul și pentru scopul 

descrise anterior. 

Vă informăm despre faptul, că Google Analytics utilizează această pagină web exclusiv sub 

aplicarea unui Add-on de dezactivare ”anonymizelp()”. Adresa dvs. LP nu va fi salvată în 

întregime. Este exclusă identificarea vizitatorului paginii web. 

Prin instalarea browser-Add-on în vederea dezactivării Google-Analytics 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) puteți să contraziceți utilizarea. Prin acesta 

informați Google-Analytics, că nu trebuie să fie transmisă nicio informație despre vizitarea site-ului 

către Google-Analytics. Fără acordul dvs. explicit nu vom utiliza Trackingtools pentru  

 a colecta datele dvs. personale, 

 a transmite asemenea date către terți ofertanți sau platforme de marketing sau 

 a asocia datele cu datele dvs. personale (nume, adresă etc.). 

 

Browser-Add-on utilizat pentru dezactivarea Google-Analytics este compatibil cu Chrome, Internet 

Explorer 8-11, Safari, Firefox și Opera. 

 

12.3 Utilizarea funcției Remarketing de la Google 

 

Pe această pagină web utilizăm funcția Remarketing de la Google. Prin această tehnologie 

utilizatorii, care au mai vizitat odată pagina noastră web, vor fi din nou abordați cu publicitate 

orientată de pe paginile rețelei Google Partner. În acest scop Google salvează cookies pe 

computerul dvs., cu ajutorul cărora poate fi analizată vizitarea paginii web și în final se poate folosi 

pentru recomandări de produse orientate și publicitate bazată pe interes. Aveți posibilitatea să 

dezactivați utilizarea cookie-urilor în scopuri de publicitate. Pentru aceasta apelați la Google 

Manager date anunțuri (http://www.google.com/settings/ads), alternativ puteți să împiedicați 

utilizarea de cookies prin terți ofertanți, pentru care să vizitați pagina Dezactivarea inițierilor de 

publicitate prin rețea(http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp). 

13. Utilizare SocialSharing 

Pentru funcționalitățile Social Sharing nu utilizăm Plugins ale serviciilor Social-Media. În locul 

acestuia plasăm doar un link text sau imagine. Prin acesta nu se transmit date, ca adresa dvs. IP, 

http://tools.google.com/dipage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/settings/ads
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browser-ul utilizat, rezoluția ecranului, pagina web vizitată, data și ora, către serviciile Social 

Media. 

Link-urile aferente pot arăta în felul următor: 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.lagerhaus.at 

În momentul în care dați clik pe un link Social-Sharing, când sunteți logat la careva Social Media 

Account, puteți să împărțiți conținutul paginilor noastre prin profilul dvs. Prin acesta serviciul 

Social Media poate să coreleze vizitarea paginii noastre cu contul dvs. de utilizator. Atragem atenția 

asupra faptului, că noi în calitate de ofertant al paginilor, nu primim informații despre conținutul 

datelor transmise și nici despre utilizarea lor de către Facebook. 

 

14. Newsletter 

Aveți posibilitatea să vă abonați la Newsletter-ul nostru. Odată ce v-ați înregistrat pe pagina noastră 

pentru Newsletter, vă trimitem un email cu un link pentru confirmarea înregistrării. Puteți storna 

oricând abonarea la Newsletter printr-un link direkt din Newsletter. În final noi vom șterge 

neîntârziat datele dvs. din lista noastră de distribuire Newsletter-uri. 

15. Posibilitatea realizării unui contact prin pagina web 

În baza prevederilor legale, pagina noastră web conține date, care permit realizarea rapidă a unui 

contact pe cale electronică cu societatea noastră precum și o comunicare directă, care de asemenea 

include o adresă generală a așa numitei poște electronice (adresă email). În cazul în care o anumită 

persoană ia legătura prin email sau prin formularul de contact cu persoana responsabilă pentru 

prelucrarea datelor, vom salva automat datele personale comunicate de persoana respectivă. 

Asemenea date personale comunicate voluntar de o anumită persoană către persoana responsabilă 

pentru prelucrarea datelor vor fi salvate în vederea prelucrării sau pentru a lua legătura cu persoana 

în cauză. Aceste date personale nu vor fi transmise către terțe persoane. 

16. Încorporarea de video-uri YouTube 

În vederea încorporării de video-uri folosim așa numita ”Modalitate extinsă de protecția datelor” ale 

ofertanților YouTube. Cu această ocazie, odată cu vizionarea video-lui va fi salvat pe computerul 

dvs. un cookie. Conform afirmațiilor YouTube nu vor fi salvate informații cookie cu referiri 

personale la redarea video-urilor încorporate cu protecție extinsă de date. Informații suplimentare 

legate de politica oficială YouTube referitoare la protecția datelor găsiți aici: 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 

Dacă doriți să fiți siguri, că nu vor fi salvate de YouTube date ale dvs., să nu dați clic pe video-urile 

încorporate. 

17. Utilizare Google reCaptcha 

În vederea protecției comenzilor dvs. prin intermediul formularului internet folosim serviciul 

reCAPTCHA a societății Google Inc. (Google). Interogarea servește pentru a face deosebire, dacă 

introducerea a fost efectuată de un om sau în mod abuziv prin prelucrare automată computerizată. 

Interogarea include transmiterea către Google a adresei IP și altor date necesare pentru Google 

pentru serviciul reCAPTCHA, dacă este cazul. În acest scop cele introduse de dvs. se transmit către 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.lagerhaus.at
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
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Google și acolo vor fi prelucrate în continuare. Prin utilizarea reCaptcha declarați că sunteți de 

acord, că recunoașterea realizată de dvs. intră în digitalizarea lucrărilor vechi. În cazul activării pe 

această pagină web a funcției de anonimizare IP, adresa dvs. IP va fi întâi scurtată de Google, totuși 

în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Convenției despre 

spațiul economic european. Doar în cazuri de excepție va fi transmisă adresa completă IP pe un 

server al Google din SUA și scurtată acolo. La cererea operatorului acestei pagini web, Google va 

utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a acestui serviciu. Adresa IP 

transmisă de browser-ul dvs. cu ocazia reCaptcha nu va fi combinată cu alte date ale Google. Pentru 

aceste date sunt valabile reglementările diferite privind protecția datelor ale societății Google. 

Informații suplimentare referitoare la normativele Google privind protecția datelor găsiți la: 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 

 

18. Utilizare Google Maps 

Această pagină utilizează ”Google Maps API” a societății Google Inc. (Google) în vederea 

prezentării vizuale a fondului de hărți. Cu ocazia utilizării Google Maps, Google va colecta, va 

prelucra și va utiliza și date despre utilizarea funcțiilor Maps de către vizitatorul paginii web. 

Condițiile de utilizare pentru Google Maps le găsiți la Condiții de utilizare Google Maps. Informații 

suplimentare referitoare la normativele Google privind protecția datelor găsiți la: 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 

19. Tag Manager Google 

Această pagină utilizează Google Tag Manager. Prin acest serviciu pot fi administrate tag-urile 

paginii web printr-o platformă. Google Tool Manager implementează numai tag-uri. Aceasta 

înseamnă: nu vor fi aplicate cookie-uri și nu se vor colecta date personale. Google Tool Manager 

declanșează alte tag-uri, care la rândul lor colectează date, dacă este cazul. Totuși Google Tag 

Manager nu accesează aceste date. În cazul în care la nivel de domeniu sau cookie a fost făcută o 

dezactivare, acestea rămân valabile pentru toate Tracking-Tags, atâta timp cât acestea au fost 

implementate cu Google Tag Manager. 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

