
Politică de Confidențialitate 

Deoarece asigurarea protecției dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal, reprezintă pentru noi un obiectiv extrem de important, am depus toate diligențele 
necesare pentru a ne conforma standardelor impuse prin Regulamentul UE 2016/679 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679) . 

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza Politica de Confidențialitate și Politica de 
Cookie. 

1. Cine suntem și modul în care putem fi contactați 

Ana-Daniela Dobre, cu domiciliul în București, Bd. Râmnicu Sărat, nr. 33, bloc 11B1, sc 
A, et 3, apt 18, sector 3. Adresa de email de contact ana@digitalstrategist.ro, telefon 
0722650689. 

2. Tipuri de date colectate 

a. Date colectate automat în urma accesării: 

i. Adresă IP 

ii. Data și ora accesului 

iii. Diferența de fus orar față de Meridianul Greenwich (GMT) 

iv. Conținutul cererii (website specific) 

v. Starea accesului/codul de stare HTTP 

vi. Volumul de date transferat 

vii. Acces solicitat la website 

viii. Browser, setări de limbă, versiunea de browser, sistem de operare și 
suprafață 

b. Date colectate în urma completării formularului de contact: 

i. Nume și Prenume 

ii. Adresă de email 

c. Date colectate în urma abonării la newsletter: 

i. Adresă de email 

d. Date colectate în urma solicitării de download a produselor prezente pe site: 
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i. Adresă de email 

3. Fișierele cookie 

a. Ce sunt? 

Acest Website folosește așa-numitele „fișiere cookie”. Fișierele cookie sunt fișiere text de 
mici dimensiuni care sunt stocate în memoria terminalului dumneavoastră prin intermediul 
browser-ului. Acestea stochează anumite informații (de ex. limba preferată sau setările 
website-ului) pe care browser-ul le poate retransmite nouă (în funcție de durata de viață a 
fișierului cookie) la următoarea vizită pe Website-ul nostru. 

b. Ce fișiere cookie folosim? 

i. Google Analytics  

ii. Facebook Pixel  

4. Cookie-uri de la terți 

a. Google Inc. În cadrul Website-ului nostru, utilizăm Google Analytics și Google Ads 
acestea fiind servicii de analiză oferite de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, Statele Unite (La care se va face in continuare referire 
sub denumirea „Google”). 

Google va analiza utilizarea Website-ului nostru în numele nostru. În acest scop 
folosim fișierele cookie. Informațiile colectate de Google în legătură cu utilizarea de 
către dumneavoastră a Website-ului nostru (de ex. URL aferent, paginile noastre web 
vizitate de dumneavoastră, tipul dumneavoastră de browser, setările dumneavoastră 
de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului, etc.) vor fi 

Denumire Durată de viața Scop

_gid o zi utilizat pentru scopuri de 
analiza a performantei site-

ului 

_ga 730 de zile utilizat pentru scopuri de 
analiza a performantei site-

ului 

_gat o zi utilizat pentru scopuri de 
analiza a performantei site-

ului 

Denumire Durată de viața Scop

fr 90 de zile utilizat pentru scopuri de 
marketing 
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transmise într-un server al Google din SUA, unde vor fi stocate și analizate. 
Rezultatele respective vor fi apoi puse la dispoziția noastră într-o formă 
pseudonimizată.  

Vă puteți retrage consimțământul privind utilizarea analizei web în orice moment, 
descărcând și instalând Plug-in-ul pentru Browser Google furnizat. 

Mai multe informații cu privire la Google Analytics și Google Ads sunt disponibile 
accesând Termenii de utilizare Google Analytics, în Orientările privind protecția 
datelor și confidențialitate ale Google Analytics și în Politica de confidențialitate 
Google. 

b. Facebook Ireland Ltd. Mai multe informații cu privire la Facebook sunt disponibile 
accesând https://www.facebook.com/policies/cookies/ . 

5. Scopul prelucrării datelor 

a. În scopuri de marketing. Putem utiliza datele respective pentru îmbunătăţirea 
produselor şi serviciilor pe care vi le oferim și totodată, pentru a va putea oferi 
serviciul de newsletter. 

b. Pentru apărarea intereselor noastre legitime. Pentru apărarea intereselor noastre 
legitime (În cazul unor situații excepționale precum atacuri cibernetice care pot 
periclita siguranța platformei noastre sau în cazul în care informațiile sunt solicitate 
de către instituțiile publice competente în vederea soluționării anchetelor în 
desfășurare, ne rezervăm dreptul de prelucra informațiile vizate) 

6. Temeiul Legal al prelucrării 

a. În cazul formularului de contact, al formularului de abonare la newsletter și în cazul 
solicitării de download a produselor prezente pe site, temeiul legal este art. 6 alin.1, 
lit. a) din Regulamentul 679/2016 și anume, consimțământul persoanei vizate; 

b. În cazul prelucrării realizată de fișierele Cookie, temeiul legal este art. 6 alin.1, lit. a) 
din Regulamentul 679/2016 și anume, consimțământul persoanei vizate; 

7. Terți 

a. În vederea expedierii newsletter-ului folosim serviciile oferite de Mailchimp care este 
marcă înregistrată a The Rocket Science Group Ltd. Pentru a consulta politica de 
confidențialitate a Mailchimp, puteți accesa https://mailchimp.com/gdpr/ . 

8. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal 

a. Durata de timp pentru care vor fi păstrate datele dvs. este limitată și va fi determinată 
de perioada necesară îndeplinirii scopurilor în vederea cărora sunt prelucrate datele. 

9. Teritorialitate: 

a. Prelucrarea datelor se face doar pe teritoriul României, Cu excepția datelor 
pseudonimizate folosite, descrise la pct. 3. 1 “Cookie-uri de la terți” și a datelor 
utilizate de Mailchimp în vederea expedierii newsletter-ului care se fac în SUA 
conform procedurii descrise. 
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10. Drepturile Dumneavoastră 

a. Dreptul de acces al persoanei vizate 

i. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că 
se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz 
afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: 

• scopurile prelucrării; 

• categoriile de date cu caracter personal vizate; 

• destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter 
personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari 
din țări terțe sau organizații internaționale; 

• acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi 
stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, 
criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;  

b. Dreptul la rectificare 

i. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri 
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. 
Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana 
vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care 
sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. 

c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 

i. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea 
datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar 
operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri 
nejustificate  

d. Dreptul la restricționarea prelucrării 

i. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea 
prelucrării  

e. Dreptul de a fi notificat în legătura cu rectificarea, ștergerea sau restricționarea 
prelucrării datelor cu caracter personal 

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, 
puteți să ne contactați în prealabil la adresa de email ana@digitalstrategist.ro și vom depune 
toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă. 

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea 
datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de 
supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania 
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Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; 

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro 
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