
Noi, societatea Agri Mondo SRL, luam foarte în serios protecția datelor dvs.personale. Noi tratăm 

datele dvs. personale confidențial și corespunzător prevederilor legale cu privire la protecția datelor, 

precum și prezentei declarații de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

 

Prin prezenta declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal vă informăm despre felul, volumul și scopul în care au fost colectate, folosite și prelucrate 

datele cu caracter personal. Mai mult decât atât, persoanele în cauză primesc lămuriri cu privire la 

drepturile ce le revin.   

 

Date cu caracter personal 

     Conform art. 4 nr.1 din Regulamentul general privind protecția datelor UE (RGPD), date cu 

caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (în 

continuare ”persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare, cum ar fi un 

nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe 

elemente specific, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau 

sociale. 

 

 

Responsabil 

     Responsabil este persoana fizică sau juridică, care decide singură sau împreună cu alții cu privire la 

scopul și mijloacele de prelucarre a datelor personale. Noi, în calitate de oficiu responsabil, 

transpunem măsurile tehnice și organizatorice conform legii și ne străduim să asigurăm o protecție 

pe cât posibil fără lacune a datelor personale prelucrate pe această pagină de internet.  

Atragem atenția asupra faptului că, cu toate acestea în cadrul transmiterii de date în internet (de ex. 

În cadrul comunicării prin e-mail) pot apărea breșe de securitate. O protecție fără lacune a datelor 

față de accesul din partea terțelor persoane, nu este posibilă. 

Responsabilul cu protecția datelor in cadrul societatii Agri Mondo SRL este: 

 

    Drepturile dumneavoastră 

     Prin datele de contact ale responsabilului cu privire la protecția datelor puteți oricând să vă 

exercitați următoarele drepturi:  

 

     Art. 12 RGPD:   Dreptul la transparenta informației, comunicației și a modalităților de exercitare a 

drepturilor. 

     Art. 13 RGPD:   Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt 

colectate. 

     Art. 14 RGPD:   Obligația de-a informa, în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost 

obținute de la persoana vizată. 

    Art. 15 RGPD:   Informații referitoare la datele dumneavoastră stocate la noi și prelucrarea 

acestora. 

     Art. 16 RGPD:   Rectificarea datelor cu caracter personal incorecte 

    Art. 17 RGPD:   Ștergerea datelor dumneavoastră stocate la noi. 

     Art. 18 RGPD:   Restricționarea prelucrării datelor, în cazul în care nu avem încă, în baza obligațiilor 

legale, permisiunea de a șterge datele dumneavoastră. 

     Art. 20 RGPD:   Portabilitatea datelor, în cazul în care ați consimțit la prelucrarea datelor sau ați 



încheiat un contract cu noi. Dacă ne-ați acordat un consimțământ, puteți să îl revocați oricând cu 

efect pe viitor. 

     Art. 21 RGPD:   Contestație împotriva prelucrării datelor dumneavoastră la noi. 

         

     Responsabilul trebuie să comunice conform art. 19 RGPD tuturor destinatarilor cărora le-au fost 

divulgate datele cu caracter personal, orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau 

restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu art. 16, art. 17 alineatul 1 și art. 18, cu 

excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. 

Responsabilul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi, dacă persoana vizată 

solicită acest lucru. 

 

     Puteți oricând să vă adresați cu o plângere la o autoritate de supraveghere, de ex. autoritatea de 

supraveghere  competentă a județului unde domiciliați sau la o autoritate competentă pentru noi ca 

și oficiu responsabil.   

 

Înregistrarea datelor 

     Datele dumneavoastră sunt înregistrate pe de-o parte prin faptul că dumneavoastră ni le 

comunicați, de ex. în scris,  telefonic sau electronic. În acest sens poate fi de ex. vorba de date pe 

care le introduceți într-un formular de contact. 

 

 

Fișiere de server-logare 

     În cazul folosirii paginii noastre de internet strict din punct de vedere informatic, noi prelucrăm 

doar datele cu caracter personal, pe care browser-ul dumneavoastră le colectează, stochează și 

transmite în mod automat serverului nostru. 

     Este vorba de date, necesare întreprinderii noastre din punct de vedere tehnic, pentru a vă arăta 

pagina noastră de internet și pentru a garanta siguranța și stabilitatea. Acestea sunt: 

     •    Tipul și versiunea browser-ului 

     •    Sistemul de operare utilizat 

     •    Adresa de referință URL / Referrer URL 

     •    Numele gazdă al computerului care accesează 

     •    Data și ora interogare server 

     •    Adresa IP 

     •    Numele paginii de web accesată 

     •    Numele fișierului accesat 

     •    Cantitatea de date transmise 

     •    Înștiințare cu privire la accesarea cu success 

     •    Furnizorul care face solicitarea/ accesarea 

     Datele de protocol sunt folosite doar pentru analiza / interpretarea statistică în scopul firmei, al 

siguranței și al optimizării ofertei. Ne rezervăm totuși dreptul de-a verifica ulterior datele de protocol, 

dacă există în baza unor indicații concrete suspiciunea justificată cu privire la o utilizare ilegală a 

acestora. Nu se va realiza o corelare a acestor date cu alte surse de date.    

 

Implicarea de  servicii și conținuturi din partea terților 

 

     Se poate întâmpla ca în cadrul acester oferte online să fie implicate conținuturi din partea terților, 

cum ar fi de exemplu   videouri de pe youtube, material cartografic de pe google-maps, RSS-Feeds 



sau grafice de pe alte pagini web. Acest lucru presupune întotdeauna faptul că, furnizorii acestor 

conținuturi (în continuare denumiți ”terți furnizori”) detectează adresa IP ai utilizatorilor. Pentru că 

fără adresa IP nu ar putea să trimită conținuturile către browser-ul utlizatorului respectiv. Adresa 

     IP este astfel necesară pentru reprezentarea acestor conținuturi. Ne străduim să folosim doar 

astfel de conținuturi, a căror furnizori folosesc adresa IP doar pentru livrarea conținuturilor.  Nu 

avem însă influență asupra faptului, când terți furnizori stochează adresa IP de ex. în scopuri 

statistice. În măsura în care ne este cunoscut acest lucru, îi lămurim pe utilizatori cu 

privire la acest lucru. 

 

Cookies 

     Cookie-urile sunt fișiere mici, care fac posibilă stocarea pe dispozitivul de acces al utilizatorilor (PC, 

Smartphone, sau altele) informații specifice referitoare la dispozitiv. Ele servesc pe de-o parte 

operabilității  de pagini web și astfel utilizatorilor (de ex. Stocarea de date de logare). Pe de altă parte 

servesc colectării de date statistice ale utilizării paginilor web și analizării în vederea îmbunătățirii 

ofertei.  Utilizatorii pot avea influență asupra folosirii cookie-urilor. Majoritatea 

dintre browsere  dispun de o opțiune cu care se poate limita sau complet impiedica stocarea de 

cookie-uri. Se atrage totuși atenția asupra faptului că, utilizarea și în special comfortul de utilizare 

sunt limitate fără cookie-uri. 

 

Google Maps 

     Această pagină folosește prin intermediul unui API serviciul de cartografiere Google Maps. 

Ofertantul este: 

     Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

 

     În vederea folosirii funcțiilor serviciului Google maps este necesar ca adresa dvs. IP  să fie stocată. 

Aceste informații  sunt transmise de regulă către un server aparținând Google în SUA și stocate acolo. 

Ofertantul acestei pagini web nu are influență asupra transmiterii de date. Utilizarea google maps are 

loc în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și găsirea mai ușor a locațiilor 

indicate de noi pe pagina web. Acest lucru reprezintă un interes justificat în sensul art. 6 alin.1 lit.f 

din RGPD. 

 

     Informații suplimentare privind utlizarea datelor utlizatorului le găsiți în declarație de 

consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din partea Google: 

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

 

Transmiterea de date terților 

 

     Datele dvs. cu caracter personal sunt transmise terților doar în măsura în care acest lucru este 

necesar în vederea îndeplinirii contractuale, noi sau terțe persoane avem un interes justificat de-a 

transmite mai departe datele sau dacă avem consimțământul dumneavoastră în acest sens. Angajații 

firmei Agri Mondo SRL sunt obligați să păstreze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter 

personal. 

 

     Datele dumneavoastră sunt transmise mai departe firmei de expediere care face livrarea, în 

vederea executării contractuale, în măsura în care acest lucru este necesar pentru livrarea mărfurilor 

comandate. Pentru tranzacțiile de plată transmitem  datele de plată necesare în acest sens 

institutului de credit însărcinat (art.6 alin.1, prop.1, lit.b din RGPD). 



 

     În plus față de asta pot fi transmise date către terți, în măsura în care suntem obligați în baza unor 

dispoziții legale sau printr-o ordonanță din partea unei autorități sau printr-o ordonanță 

judecătorească executorie (art.6 alin.1, prop.1, lit.c din RGPD).  

 

Durata de stocare a datelor cu caracter personal 

    Dacă nu este stipulat în mod expres în cadrul prezentei declarații de consimțământ privind acordul 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, datele stocate la noi vor fi șterse de îndată ce nu 

mai sunt necesare pentru scopul lor și dacă ștergerea lor nu contravine unor obligații legale de 

păstrare. 

 

 Dacă datele nu sunt șterse, pentru că sunt necesare în alte scopuri și scopuri legal admise, 

prelucrarea lor este limitată, adică datele sunt blocate și vor fi prelucrate în alte scopuri. Acest lucru 

este valabil de ex. pentru date, care trebuie păstrate  din motive comerciale sau fiscale. 

 

Modificarea prevederilor noastre cu privire la protecția datelor 

 Noi ne rezervăm dreptul să adaptăm prezenta declarație de consimțământ privind acordul pentru 

prelucrarea datelor cu  caracter personal, pentru ca aceasta să corespundă mereu cerințelor actuale 

legale sau pentru a transpune modificările eficienței noastre în cadrul declarației de consimtământ, 

de ex. în cazul introducerii de servicii noi. La o nouă accesare va fi valabilă noua declarație de 

consimtământ privind prelucrarea datelor. 

 


