
Politica de confidențialitate 
 

Politica de confidențialitate descrie regulile de procesare 

de către noi a informațiilor despre dumneavoastră, 

inclusiv date personale și cookie-uri. 

 

1. Informații generale 
1. Această politică se aplică site-ului www, care operează sub adresa URL: www.dolecki.eu 

2. Operatorul site-ului web și administratorul datelor cu caracter personal este:  

DOLECKI Sp. z o.o. (DOLECKI Machinery), ul. Asnyka 13, 41-800 Zabrze, Polonia, CIF 

PL6482807499, Nr. registrul economiei naționale 520735408, Nr. Registrul Juridic Național 

0000944710, Tribunal Districtual Gliwice, Polonia, Secția X Comercială a Registrului 

Comerțului, Capital social 2.000.000 PLN. 

3. Adresa de contact de poștă electronică a operatorului este: info@dolecki.eu 

4. Operatorul este administratorul datelor dvs. personale în ceea ce privește datele furnizate 

voluntar pe site. 

5. Site-ul utilizează date cu caracter personal în următoarele scopuri: 

o administrarea buletinului informativ 

o administrarea interogărilor prin intermediul formularului 

o realizarea comenzilor  

o prezentarea ofertei sau a informațiilor 

6. Website-ul realizează funcțiile de obținere a informațiilor despre utilizatori și 

comportamentul acestora în felul următor: 

1. Prin datele introduse voluntar în formulare care sunt introduse în sistemele operatorului. 

2. Prin salvarea fișierelor cookie în dispozitivele finale. 

2. Metode de protecție a datelor utilizate de către Operator 
1. Locurile de logare și de introducere a datelor personale sunt protejate la nivelul de 

transmisie (certificat SSL). Datorită acestui fapt, datele personale și datele de logare 

introduse pe site sunt criptate în calculatorul utilizatorului și pot fi citite numai pe 

serverul vizat. 

2. Operatorul își schimbă periodic parolele de administrator. 

3. Pentru a proteja datele, Operatorul face în mod regulat copii de siguranță. 

4. Un element important al protecției datelor este actualizarea regulată a tuturor software-

urilor folosite de către Operator pentru prelucrarea datelor personale, ceea ce 

înseamnă, în special, actualizarea regulată a componentelor de programare.  

 

3. Hosting 
1. Site-ul este găzduit (întreținut tehnic) pe serverul operatorului: o altă companie. 



4. Drepturile tale și informațiile suplimentare despre 

modul de utilizare a datelor  
1. În anumite situații, Administratorul are dreptul de a transfera datele dvs. cu caracter 

personal către alți destinatari, dacă faptul acesta este necesar pentru realizarea 

contractului încheiat cu dvs. sau pentru îndeplinirea obligațiilor care revin 

Administratorului. Acest lucru este valabil pentru astfel de grupuri de destinatari: 

o o companie de hosting pe principiul încredințării 

o firme de curierat 

o operatorii poștali 

o angajații și colaboratorii autorizați care utilizează datele pentru realizarea 

scopului funcționării site-ului 

2. Datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Administrator nu 

mai mult decât aceasta este necesar pentru a efectua activități legate de aceste date, 

specificate în reglementări separate (de exemplu cele contabile). În ceea ce privește 

date de marketing, acestea nu vor fi prelucrate mai mult de 3 ani. 

3. Aveți dreptul să solicitați de la Administrator:  

o accesul la informațiile dvs. personale, 

o rectificarea lor, 

o ștergerea lor, 

o limitarea procesării, 

o și transferul de date 

4. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor menționate a prelucrării datelor cu 

caracter personal în scopul exercitării intereselor legitime de către Administrator, 

inclusiv profilarea, însă dreptul de opoziție nu poate fi exercitat dacă există motive 

legale valabile de prelucrare a datelor, interese, drepturi și libertăți superioare, în 

special stabilirea, investigarea sau apărarea revendicărilor sau a creanțelor. 

5. Se poate depune o plângere împotriva acțiunilor Administratorului către: Președintele 

Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, str. Stawki 2, 00-193, 

Varșovia, Polonia. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar este 

necesară pentru administrarea site-ului web. 

6. Față de dumneavoastră pot fi luate activități care constă în luarea automatizată a 

deciziilor, inclusiv profilarea, în scopul furnizării de servicii în baza contractului 

încheiat și în scopul realizării de către Administrator a acțiunilor de marketing direct. 

7. Datele cu caracter personal nu se transferă către țări terțe în sensul dispozițiilor privind 

protecția datelor cu caracter personal. Aceasta înseamnă că nu le trimitem în afara 

Uniunii Europene. 

5. Informații conținute în formulare 
Site-ul web colectează informațiile furnizate voluntar de către utilizatori, inclusiv date 

cu caracter personal, dacă acestea sunt furnizate. 

1. Site-ul poate salva informații despre parametrii conexiunii (timpul, adresa IP). 

 



2. În anumite cazuri, site-ul web poate salva informații care facilitează legarea datelor 

din formular cu adresa de e-mail a utilizatorului care completează formularul. În acest 

caz, adresa de e-mail a utilizatorului apare în interiorul adresei URL a paginii care 

conține formularul. 

3. Datele furnizate în formular sunt procesate în scopul care rezultă din funcția 

formularului respectiv, de exemplu pentru procesarea cererii de service sau a 

contractului comercial, sau înregistrarea serviciilor etc. De fiecare dată contextul și  

descrierea formularului informează în mod clar pentru ce servește. 

6. Logurile Administratorului 
Informațiile despre comportamentul utilizatorilor pe site pot fi supuse autentificării. 

Aceste date sunt folosite pentru administrarea site-ului web. 

7. Tehnici de marketing importante 
Operatorul utilizează analiza statistică a traficului de pe site cu ajutorul Google 

Analytics (Google Inc., cu sediul social în SUA). Operatorul nu-i furnizează date cu 

caracter personal operatorului acestui serviciu, ci doar informații anonime. Serviciul se 

bazează pe utilizarea cookie-urilor în dispozitivul final al utilizatorului. În ceea ce 

privește informațiile despre preferințele utilizatorilor colectate de rețeaua de 

publicitate Google, utilizatorul poate să vizualizeze și să editeze informațiile rezultate 

din cookie-uri utilizând instrumentul: https://www.google.com/ads/preferences 

8. Informații despre cookie-uri 
1. Site-ul utilizează cookie-uri. 

2. Fișierele cookie reprezintă date informatice, în special fișiere text, care sunt stocate pe 

dispozitivul final al utilizatorului site-ului web și sunt destinate utilizării paginilor web 

ale site-ului. Cookie-urile conțin, de obicei, numele site-ului Web de unde provin, 

timpul de stocare pe dispozitivul final și un număr unic. 

3. Operatorul Site-ului este cel care plasează fișierele cookie pe dispozitivul final al 

Utilizatorului Site-ului și care obține accesul la acestea.  

4. Fișierele cookie sunt folosite în următoarele scopuri:  

1. pentru menținerea sesiunii utilizatorului site-ului (după logare), datorită căreia 

utilizatorul nu trebuie să-și reintroducă login-ul și parola pe fiecare pagină a 

site-ului; 

2. pentru realizarea obiectivelor menționate mai sus în secțiunea "Tehnici de 

marketing importante". 

5. Site-ul utilizează două tipuri de fișiere cookie: cookie-urile de sesiune (session 

cookies)  și cookie-urile persistente (persistent cookies). Cookie-urile de sesiune sunt 

fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului până delogarea 

acestuia, părăsirea site-ul web sau dezactivarea software-ul (browserului web). 

Cookie-urile persistente sunt stocate în dispozitivul final al utilizatorului pentru timpul 

specificat în parametrii fișierelor cookie sau până la ștergerea acestora de către 

Utilizator. 

6. Software-ul pentru navigarea pe site-uri web (browser web), de obicei în mod implicit, 

permite stocarea fișierelor cookie pe dispozitivul final al Utilizatorului. Utilizatorii 



Site-ului pot schimba setările în această privință. Browserul web permite ștergerea 

fișierelor cookie. De asemenea, este posibilă blocarea automată a cookie-urilor. 

Informații detaliate despre aceasta sunt furnizate în secțiunea de ajutor sau se află în 

documentația browserului. 

7. Limitarea utilizării fișierelor cookie poate afecta unele funcționalități disponibile pe 

site. 

8. Fișierele cookie introduse pe dispozitivul final al utilizatorului site-ului pot fi utilizate 

și de către entitățile care cooperează cu operatorul Website-ului, în special de către: 

Google (Google Inc. cu sediul social în SUA), Facebook (Facebook Inc. cu sediul 

social în SUA), Twitter (Twitter Inc., cu sediul în SUA). 

9. Gestionarea fișierelor cookie - cum să dați sau să 

retrageți consimțământul în practică? 
1. Dacă utilizatorul nu dorește să primească fișierele cookie, poate schimba setările 

browserului. Atenție! Dezactivarea cookie-urilor necesare pentru procesele de 

autentificare, securitate, menținerea preferințelor utilizatorului poate îngreuna și, în 

cazuri extreme, poate împiedica complet utilizarea paginilor www. 

2. Pentru a gestiona setările cookie-urilor, selectați browserul pe care îl utilizați din lista 

de mai jos și urmați instrucțiunile: 

o Edge 

o Internet Explorer 

o Chrome 

o Safari 

o Firefox 

o Opera 

Dispozitive mobile: 

o Android 

o Safari (iOS) 

o Windows Phone 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

