Declarație de confidențialitate online

BELIMO Automatizări SRL

Prezenta declarație de confidențialitate online descrie volumul, scopul și modalitatea în care noi,
BELIMO Automatizări SRL, Str. Drumul Fermei 88, 077160 Popesti-Leordeni, Bucharest
prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, la accesarea paginii noastre de internet.
Protejăm cu responsabilitate maximă datele dumneavoastră cu caracter personal și, la prelucrarea datelor cu
caracter personal, respectăm dispozițiile legale în vigoare privind politica de confidențialitate.

1. 1. Utilizarea de cookie-uri.
Utilizăm cookie-uri pe pagina noastră de internet pentru a face o face mai ușor de utilizat și pentru a asigura anumite funcții, precum funcționalitatea coșului de produse. Este vorba aici de fișiere de text mici, care
sunt salvate pe calculatorul sau pe terminalul dumneavoastră mobil. La activarea unui cookie, browserul
dumneavoastră poate fi identificat prin intermediul ID-ului de cookie și informațiile conținute în cookie pot fi
utilizate. Pentru aceasta nu sunt salvate date personale, care pot fi alocate unei anumite persoane.
Pe pagina noastră de internet utilizăm următoarele categorii de cookie-uri:
■

Session Cookies, șterse automat după închiderea sesiunii de utilizare a browserului, sunt utilizate pentru
a salva și a pune la dispoziție de ex. setarea de limbă sau coșul de produse în cazul navigării pe mai multe
pagini în timpul sesiunii web.

■

Cookie-uri temporare sau permanente, care rămân salvate pe calculator sau pe terminalul mobil după
închiderea browserului, până ce le ștergeți sau sunt dezactivate după delogare (cookie de logare). În cazul
cookie-urilor salvate, browserul este recunoscut la utilizarea ulterioară a paginii de internet și setările
salvate sunt din nou active.

■

Performance Cookies de la terți pentru analiza web, în vederea optimizării paginii noastre de internet și
a conținutul acesteia (vezi Google Analytics).

Browserele cele mai utilizate oferă opțiunea de a nu permite cookie-uri, în întregime sau parțial, sau puteți
șterge cookie-urile de pe computer utilizând funcția corespunzătoare a browserului.
Anumite funcții de pe pagina noastră de internet pot fi utilizate doar limitat, dacă efectuați modificările
respective în setări.
În cazul utilizării Regulamentului general UE privind protecția datelor, temeiul juridic pentru utilizarea cookie-urilor tehnice necesare este articolul 6 alineatul 1 litera a RGPD, respectiv articolul 13 alineatul 1 și alineatul
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2 RGPD. Temeiul legal pentru utilizarea de cookie-uri în scopuri de analiză este articolul 6 alineatul 1 litera a
RGPD, resp. articolul 13 litera 1 RGPD.

1. 2. Utilizarea Google Analytics.
Pe pagina noastră de internet utilizăm serviciul „Google Analytics“, pus la dispoziție de Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), pentru analiza modului în care utilizați pagina de
internet. Informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor sunt transmise, de regulă, la un server Google
din SUA și salvate acolo. Adresa IP a utilizatorilor este prescurtată în interiorul statelor membre UE și ale
Spațiului Economic European. Prin această prescurtare, persoana căreia îi aparține adresa IP nu mai poate
fi identificată. În cadrul convenției referitoare la acordul privind datele contractuale, pe care l-am semnat cu
Google Inc., acesta utilizează informațiile colectate pentru a realiza o evaluare a utilizării paginii de internet și
a activității pe pagina de internet și pentru a furniza servicii legate de utilizarea inter-netului. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră în cadrul serviciului Google Analytics nu este fuzionată cu alte date de
către Google.
Aici sunt disponibile informații suplimentare referitoare la utilizarea datelor de către Google Inc.:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Puteți împiedica colectarea datelor (incl. adresa dumneavoastră IP) generate de cookie și a celor referitoare la
utilizarea paginii de internet de către dumneavoastră, precum și prelucrarea acestor date de către Google prin
descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Add on.
În cazul utilizării Regulamentului general UE privind protecția datelor, temeiul juridic pentru utilizarea Google
Analytics este articolul 6 alineatul 1 litera a RGPD, respectiv articolul 13 alineatul 1 și alineatul 2 RGPD.

1. 3. Trimiterea de buletine informative.
Pe pagina noastră, vă puteți înregistra pentru buletinul informativ Belimo, prin introducerea datelor
dumneavoastră de contact și a unei adrese de e-mail valabile. Pentru confirmarea înregistrării, utilizăm procedeul Double-Opt-In. Aceasta înseamnă că, înainte de prima expediere, primiți un e-mail de confirmare, pe
care trebuie să îl confirmați. Doar după confirmare, primiți buletinul nostru informativ.
Puteți revoca în orice moment consimțământul acordat pentru salvarea datelor, a adresei de e-mail, precum și
utilizarea acestora pentru trimiterea de buletine informative, de ex. prin intermediul linkului de anulare a înregistrării, din e-mailul prin care ați primit buletinul informativ.
E-mailurile cu buletine informative sunt permise prin sisteme care sunt puse la dispoziție de furnizori externi.
SmartFocus vă utilizează exclusiv datele pentru a permite companiei Belimo trimiterea automată a buletinelor
informative.
În cazul utilizării Regulamentului general UE privind protecția datelor, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
cu caracter personal în scopul trimiterii unui buletin informativ este articolul 6 alineatul 1 litera a RGPD, respectiv articolul 13 alineatul 1 RGPD.
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1. 4. Fișiere jurnal de servere.
La fiecare accesare a paginii noastre de internet, sistemul nostru înregistrează automat date și informații de la
computerul de sistem al calculatorului apelat și le salvează în fișiere jurnal. Aceste informații oferă, de exemplu, detalii despre adresa IP, browserul utilizat, pagina de internet vizitată, momentul accesului și volumul de
date transferat. Aceste date nu sunt utilizate de noi pentru a identifica utilizatori individuali și nu sunt evaluate
în scopuri de marketing. Informațiile sunt prelucrate pentru asigurarea securității sistemelor informaționale și
sunt șterse după 6 luni.
În cazul utilizării Regulamentului general UE privind protecția datelor, temeiul juridic pentru salvarea temporară a fișierelor jurnal de servere este articolul 6 alineatul 1 litera a RGPD, respectiv articolul 13 alineatul 1 și
alineatul 2 RGPD.

1. 5. Drepturile celor vizați.
Ca persoană afectată, aveți dreptul să cunoașteți datele pe care le procesăm despre dumneavoastră. De
asemenea, aveți dreptul să solicitați corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și, dacă este cazul, dreptul la portabilitatea datelor. Aceste drepturi există în măsura în care nicio obligație
legală de stocare sau alte interese legitime ale Belimo nu sunt în conflict cu cererea. În plus, dacă este cazul,
aveți dreptul de a adresa un apel autorității competente de supraveghere a protecției datelor (articolul 77
RGPD).
Aveți dreptul, în orice moment, să revocați consimțământul acordat o dată pentru o prelucrare de date.
Puteți face uz de drepturile dumneavoastră folosind adresa de contact în conformitate cu punctul 1.7.

1. 6. Măsuri tehnice și organizatorice.
Pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, utilizăm măsuri tehnice și organizatorice,
optimizate permanent în funcție de evoluția tehnicii.

1. 7. Informații de contact.
BELIMO Automatizări SRL
Str. Drumul Fermei 88
077160 Popesti-Leordeni, Bucharest, Romania
Telefon: +40 21 3171613
E-mail: office@belimo.ro
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