Politică de Confidențialitate
Această Politică de Confidentialitate definește modul în care noi, [introduceți numele companiei sau afacerii dvs.],
colectăm, stocăm și utilizăm datele dvs. personale când accesați sau interacționați cu website-ul nostru [introduceți
URL-ul, de ex. www.numesite.ro], și de unde obținem sau colectăm datele dvs.
Această Politică de Confidențialitate este aplicabilă din data de [introduceți data de la care această politică va intra
în aplicare]1.

Cuprins2
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Rezumat
Detalii despre compania noastră
Ce informații colectăm când vizitați website-ul nostru
Ce informații colectăm când ne contactați
[Ce informații collectăm când intercționați cu website-ul nostru]3
[Ce informații collectăm când plasați o comandă [pe website-ul nostru]]4
[Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare]5
Cum colectăm informații despre dvs. de la părți terțe
Dezvăluirea și utilizările adiționale ale datelor dvs.
Durata stocării datelor dvs.
Securizarea informațiilor dvs.
Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European
Drepturile dvs. asupra datelor personale
Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri
Date personale sensibile

Inserați data efectivă de la care politica de confidențialitate intră în vigoare pentru ca utilizatorii website-ului dvs. să știe când
această politică are aplicabilitate. Dacă nu ați mai publicat pe website-ul dvs nici o politică de confidențialitate, sau dacă
inlocuiți o politică de confidențialitate deja existentă cu aceasta, data efectivă va fi data la care veți publica această nouă
politică pe website.
2
Când publicați această politică pe website-ul dvs., ar trebui să vă asigurați că cel puțin titlurile din acest cuprins conțin link-uri
care duc la paragrafele relevante din corpul principal al politicii de confidențialitate. Spre exemplu, titlul „Detalii despre
compania noastră” din acest cuprins contine un link către secțiunea „Detalii despre compania noastră” din corpul principal al
politicii de confidențialitate. O metodă alternative și recomandată pentru a vă asigura că politica dvs. respectă cerințele de
claritate și accesibilitate ale Directivei Generale de Protejare a Datelor este să utilizați secțiuni vertical (drop down box) pentru
fiecare secțiune care se extind pentru a afișa informațiile din acea secțiune când sunt apăsate. Aceasta permite utilizatorului să
acceseze ușor informațiile de care este interesat rapid și eficient.
3 Includeți această secțiune dacă website-ul dvs. prezintă orice funcționalitate particulară care colectează informații de la
utilizatori doar dacă interacționează în mod specific cu aceasta, spre exemplu newsletters, formulare de inregistrare și
funcționalități de chat live. Texte sugerate pentru unele dintre aceste funcționalități populare sunt incluse în secțiunea
principală aferentă titlului.
4
Ștergeți această secțiune dacă website-ul dvs. nu este un website de comerț electronic și nu există nici o metodă de plasare de
comenzi pentru produse sau servicii (spre exemplu, dacă aveți un site doar pentru informații de tip broșură). Dacă obțineți plăți
de la utilizatori prin alte metode (spre exemplu plata cu cardul prin intermediul telefonului), va trebui să completați această
secțiune în mod corespunzător pentru a include informațiile relevante despre modul în care realizați plățile, informațiile pe care
le colectați și prestatorii de servicii de plată pe care îi utilizați.
5 Trebuie să dezvăluiți cum utilizați „deciziile automate” sau „profilarea” în cadrul acestei politici de confidențialitate. Pentru
informații legate despre ceea ce constituie o decizie automată sau o profilare, citiți nota de subsol din secțiunea principală a
acestui model de politică intitulat „Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare”.





Modificări ale politicii noastre de confidențialitate
Confidențialitatea minorilor
Drepturi de autor

Rezumat6
Aceasta secțiune rezumă modul în care obținem, stocăm și utilizăm datele dvs. Acest sumar are ca scop doar
furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confidențialitate. Secțiunea aceasta nu este o descriere completa
și este necesară citirea capitolelor adiționale prezente în acest document pentru completări.
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Operatorul de date: [introduceți numele operatorului de date]7



Cum colectăm sau obținem informații despre dvs.:
o Când furnizați datele respective (ex: prin contactarea noastră [, plasarea unei comenzi pe site-ul
nostru] [și] [inserați orice metode adiționale prin care colectați de obicei informații de la utilizatori,
spre exemplu prin abonarea la un newsletter])
o Când accesași website-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor [și altor
tehnologii similare]8, și
o [ocazional,]9 de la părți terțe.



Ce informații colectăm: [nume,] [ip,] [detalii contact,] [informații de plată precum detaliile cardului de
credit/debit,] [informatii din cookie-uri,] [informaíi despre dispozitivul utilizat (spre exemplu tipul de
dispozitiv si navigator web),] [informații despre modul în care utilizați website-ul nostru (ce pagini ați
accesat)] [data/ora la care ați accesat website-ul nostru și pe ce ați dat click,] [locația geografică de la care
ați accesat website-ul nostru (bazată pe adresa IP),] [numele companiei sau afacerii (dacă este aplicabil),]
[numărul de înregistrare TVA (dacă este aplicabil),] [și] [introduceți orice informații suplimentare pe care le
colectați de la sau în legătură cu persoane fizice]

Această secține sumar este creată pentru a respecta cerințele GDPR conform cărora politica de confidențialitate trebuie să fie
prezentată într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor de accesat, și utilizează sugestia ICO pentru adoptarea unui
format stratificat pentru a respecta aceste cerințe. Persoana care citește politica poate să navigheze către secțiunea din corpul
principal al politicii daca are nevoie de mai multe informații în legătură cu orice aspect al polticii de confidențialitate. Dacă
utilizați informațiile personale ale unui individ intr-un mod în care acesta nu se poate aștepta, trebuie să vă asigurați că îl
menționați în această secțiune. Secțiunea de sumar poate fi inclusă în sau separată de rstul politcii de confidențialitate și
inserată deaspura sa (restul politicii urmând sub aceasta) pentru a atrage atenția utilizatorului către aceasta.
7 Operator de date este definit în cadrul regulamentului ca „persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile
specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;”
8
Includeți această expresie dacă utilizați și alte tehnologii de colectare de informații pes au în legătură cu website-ul, spre
exemplu web beacon-uri (fișiere mici cu extensia gif) pe site-ul dvs. sau în email-urile dvs. de marketing. Veți fi nevoiți să
descrieți în întregime aceste tehnologii în politica de cookie-uri și în secțiunea denumită „Utilizarea sistemelor automate de
luare a deciziilor și profilare” și să obțineți acordul explicit al utilizatorilor înainte de a folosi astfel de tehnologii.
9
Includeți cuvântul „ocazional” dacă obțineți informații de la părți terțe doar ocazional (spre exemplu natura afacerii dvs. nu
implică primirea regulată de informații despre persoane de la părți terțe). Dacă primiți în mod regulat informații de la părți
terțe, ștergeți cuvântul „ocazional”, și includeți (dacă este posibil) numele părților terțe de la care primiți în mod regulat
informații despre persoane. Dacă nu este posibilă identificarea părților terțe individuale după nume, ar trebui să le identificați
în funcție de natura sursei incluzând următoarele informații: (i) tipul organizației, industria și sectorul; și (ii) dacă informațiile au
fost stocate în sau în afara Uniunii Europene. Pe lângă acestea, va trebui să identificați dacă sursa a fost publică sau privată.

