
DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale furnizate prin pagina de internet a SCHACHERMAYER ROMANIA S.R.L., sunt prelucrate de 
Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. în calitate de întreprindere care controlează prelucrarea datelor cu 
caracter personal în întreprinderile sale afi liate din grupul de întreprinderi „Schachermayer” cu sediul principal la Schacher-
mayer-Großhandelsgesellschaft mbH FN 78652s, Landesgericht Linz Schachermayerstraße 2, 4020 Linz, Austria

Organism responsabil
Dacă aveți întrebări legate de protecția datelor sau dacă nu sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea sau utilizarea 
datelor dvs. de către Schachermayer, ne puteți contacta sau puteți transmite dezacordul dvs. pe e-mail sau prin scrisoare 
recomandată cu confi rmare de primire la următoarele date de contact:

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
Coordonator Protecția Datelor 
FN 78652s, Landesgericht Linz
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz
datenschutz@schachermayer.com

1. Informații cu caracter general

Securitatea și tratarea confi dențială a datelor dvs. constituie pentru Schachermayer o preocupare importantă și serioasă, 
astfel că se utilizează exclusiv cele mai moderne standarde de securitate. Prin urmare, noi tratăm strict confi dențial și utilizăm 
în mod responsabil datele încredințate nouă și datele colectate de noi. Vă supunem atenției prezenta informare în confor-
mitate cu dispozițiile relevante privind protecția datelor (Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fi zice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE - RGPD).

2. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal și eventualele documentele și fotografi i încărcate de dvs. inclusiv documentele întocmite și 
arhivate electronic (de ex. corespondența) cu această ocazie, se colectează și prelucrează de către Schachermayer în scopul 
derulării relațiilor comerciale cu dvs. ca partener (client, furnizor)

În acest scop, se prelucrează datele cu caracter personal de mai jos: 

 • Numele și prenumele
 • Data nașterii
 • Naționalitatea
 • Datele de contact (adresa, adresa de e-mail, datele de contact telefonice)
 • Data comenzii și livrării
 • Date legate de plăți

La fi ecare accesare a ofertei noastre de pe internet, datele utilizatorilor se transmit de către respectivul browser de intern și 
se stochează în fi șiere jurnal, așa-numitele Server-Log-Files. Aceste date sunt:

 • Adresa de IP a computerului de accesare
 • Codul de acces al utilizatorului pe platformă 
 • Numele paginii accesate
 • Data și ora accesării
 • URL-ul de origine de pe care utilizatorul a ajuns pe pagina accesată
 • Numărul de identifi care a sesiunii
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3. Scopul colectării datelor

Scopul principal urmărit de Schachermayer la colectarea datelor cu caracter personal este acela de a permite utilizarea 
individuală sigură și efi cientă a serviciului. Datele cu caracter personal se utilizează în scopurile următoare:

 • Executarea corespunzătoare a contractului, procesarea comenzii
 • Adaptarea, monitorizarea și îmbunătățirea serviciilor oferite
 • Punerea la dispoziție a produselor și serviciilor noastre

Aceste date provin pe de o parte din informatiile furnizate de dumneavoastra, si pe de alta parte, in masura in care sunt 
necesare date suplimentare, din registrele accesibile publicului.

Toate colectările de date legate de executarea corespunzătoare a contractului se întemeiază pe art. 6 alin. (1) lit. b din RGPD. 
Pentru trimiterea newsletter-ului nostru și a altor informații comerciale relevante, avem nevoie de acordul dumneavoastra, 
prelucrarea datelor dumneavoastra în acest sens întemeindu-se pe art. 6 alin. (1) lit. a din RGPD.

Schachermayer se angajeaza sa trateze datele dumneavoastra in conformitate cu principiile protectiei datelor stabilite in 
legislatia aplicabila.

4. Transmiterea datelor, transferul de date în țări terțe

Schachermayer nu transmite date cu caracter personal catre terti. Acest lucru se intampla numai in cazul in care persoana 
vizata si-a dat acordul expres in acest sens sau daca Schachermayer este obligata prin lege sa faca publice aceste date 
sau daca transmiterea datelor catre prestatori de servicii externi este necesara pentru livrare respectiv pentru prelucrarea 
comenzii.

Datele se transmit exclusiv catre urmatoarele companii, respectiv institutii, pe baza principiilor juridice prezentate, in scopurile 
mentionate: 

 • In cadrul grupului de întreprinderi: Prelucrarea datelor se efectuează centralizat de către sediul principal pentru toate 
  întreprinderile grupului Schachermayer.
 • In exteriorul grupului de intreprinderi: daca este necesar, catre furnizorii externi de servicii, pentru procesarea 
  comenzii/contractului, ca de ex. furnizori de servicii de transport si curierat, producatori (pentru garantii etc.), furnizori 
  (personalizare produs, optimizare, etc.), furnizori de servicii IT.

Pentru stocarea datelor, noi utilizam asa-numitele solutii cloud. In acest context, nu poate fi  exclus ca furnizorul de solutii 
cloud sa stocheze date in tari terte. Noi autorizam sa stocheze date doar furnizorii de solutii cloud care respecta toate preve-
derile legale privind protectia datelor si pot dovedi acest lucru si pot prezenta certifi cari precum EU-US Privacy Shield.

5. Module cookie și inserturi (plugins)

Schachermayer utilizeaza asa-numitele module cookie, pentru a personaliza si imbunatati experienta online. Modulele cookie 
contin, de ex., informatii privind accesarile anterioare ale serverului corespunzator sau informatii privind ofertele care au fost 
accesate pana in prezent.

Modulele cookie nu se utilizeaza pentru executia de programe sau pentru incarcarea de virusi pe computerul utilizatorului. 
De fapt, principalul scop al modulelor cookie este acela de a furniza o oferta adaptata special nevoilor utilizatorului si de a 
face utilizarea cat mai confortabila.

Cand vizitati site-ul web pentru prima data, vi se va cere sa alegeti care dintre aceste tipuri de cookie-uri doriti sa permiteti, 
aceasta decizie va fi  salvata. Puteti modifi ca setarile pentru cookie-uri si urmarire pe pagina
https://www.schachermayer.ro/protectia-datelor/.

Aveti oricand posibilitatea de a refuza setarea de module cookie. Acest lucru se realizeaza de obicei prin alegerea optiunii 
corespunzatoare din setarile browserului sau prin programe suplimentare. Detaliile sunt prezentate in functia Ajutor a browse-
rului folosit de utilizator. Optarea pentru dezactivarea modulelor cookie poate conduce la restrangerea serviciilor accesibile 
si avea un impact negativ asupra utilizarii serviciilor.

Google Analytics

Site-ul nostru web utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de catre Google Inc. („Google”). Google 
Analytics utilizeaza asa-numitele module „cookie”, fi siere text care se stocheaza in computerul dumneavoastra si permit 
analizarea utilizarii site-ului web de catre dumneavoastra Infomatiile generate prin intermediul modulelor cookie privind utili-
zarea de catre dumneavoastra a acestui site web (inclusiv adresa dumneavoastra IP) se transmit de obicei catre un server al 
Google din SUA si se stocheaza acolo. Google va utiliza aceste informatii pentru a evalua utilizarea de catre dumneavoastra 
a site-ului, pentru a intocmi pentru operatorul site-ului rapoarte privind activitatea pe site si pentru a furniza mai multe servicii 
asociate utilizarii site-ului web si a internetului.
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De asemenea, Google va transfera eventual aceste informatii catre terti daca acest lucru este impus de lege sau daca aceste 
date sunt prelucrate de terti pentru Google. Google nu poate asocia in niciun caz adresa dumneavoastra IP cu alte date ale 
Google. Puteti refuza instalarea acestor module „cookie” prin setarea corespunzatoare a browserului dumneavoastra, totusi 
trebuie sa subliniem ca in acest caz nu veti putea utiliza in intregime toate functiile acestui site web.

Prin utilizarea acestui site web sunteti de acord cu prelucrarea datelor referitoare la dumneavoastra de catre Google, in 
maniera si in scopul descrise anterior.

Google Tag Manager

Acest site web utilizeaza Google Tag Manager. Google Tag Manager de la Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain 
View, CA 94043, USA) este o solutie care permite comerciantilor sa gestioneze etichetele site-urilor web printr-o singura 
interfata. Instrumentul Tag Manager (care implementeaza etichetele) este un domeniu fara cookie si nu colecteaza date 
personale. Instrumentul creeaza si alte etichete, care la randul lor pot colecta date. Google Tag Manager nu acceseaza 
aceste date. Daca a fost efectuata o dezactivare la nivel de domeniu sau cookie, aceasta ramane in vigoare pentru toate 
etichetele de urmarire (Tracking Tags), care sunt implementate cu Google Tag Manager. https://www.google.com/analytics/
terms/tag-manager/

Google Maps

Acest site web foloseste Google Maps pentru a afi sa harti interactive si pentru a crea indicatii de circulatie. Google Maps este 
un serviciu de harta de la Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, SUA. Prin utilizarea 
Google Maps, pot fi  transmise la Google in SUA informatii despre utilizarea acestui site web, inclusiv adresa IP si adresa de 
start introdusa in functia de planifi cator de ruta. Cand accesati o pagina de pe site-ul nostru web, care are inclusa o harta 
Google, atunci browserul dumneavoastra stabileste o conexiune directa la serverele Google. Continutul hartii este transmis 
de catre Google direct la browser-ul dumneavoastra si de la acesta la site-ul web. Prin urmare, nu avfem nicio infl uenta asupra 
cantitatii de date colectate de catre Google in acest fel. Conform cerintelor noastre, acestea sunt cel putin urmatoarele:

• Data si ora vizitei site-ului web in cauza, 
• Adresa de internet sau adresa URL a site-ului web accesat,
• Adresa IP, adresa de start introdusa in planifi carea rutei.
Daca nu doriti ca Google sa colecteze, sa proceseze sau sa utilizeze date Despre dumneavoastra prin intermediul site-ului 
nostrum web, puteti dezactiva JavaScript in setarile browser-ului. In acest caz insa, nu puteti utiliza harta.

Scopul si cantitatea de date colectate, precum si prelucrarea si utilizarea ulterioara a lor de catre Google, precum si drepturile 
si optiunile de setare pentru protejarea confi dentialitatii dumneavoastra le gasiti in informatiile de protective a datelor Google 
(https://policies.google.com/privacy?hl=ro).

Inserturile sociale 

Pe site-ul nostru web se utilizează așa-numitele inserturi sociale („plugins”), pentru a afi sa imagini, videoclipuri si texte. 
Vizitand pagini care prezinta aceste elemente, se transfera date din browser-ul dumneavoastra catre serviciul de socializare 
respectiv si sunt stocate acolo. Schachermayer nu are acces la aceste date.

Informatii suplimentare despre scopul si cantitatea de date colectate si prelucrarea acestora de catre serviciile de Social 
Media pot fi  gasite in declaratia de protectie a datelor. De asemenea, acolo gasiti informatii suplimentare despre drepturile 
dumneavoastra si optiunile de setare pentru a va proteja confi dentialitatea:

Pentru YouTube este valabila politica de confi dentialitate a Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Politica de date Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Politica de date Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720

Politica de confi dentialitate Pinterest: https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy

Daca nu doriti ca aplicatiile de Social Media sa asocieze datele colectate prin intermediul site-ului nostru web direct profi lului 
dumneavoastra din respectivul serviciu, trebuie sa va deconectati inainte de activarea inserturilor la serviciul corespunzator.

6. Păstrarea, accesarea și securitatea datelor

Datele dumneavoastra se stocheaza pana la incetarea relatiei comerciale, respectiv pana la expirarea termenului de garantie, 
a termenului de prescriere si a termenului de pastrare prevazut de lege. De asemenea, ele se stocheaza pana la incetarea 
eventualelor litigii, in cadrul carora aceste date sunt utilizate ca probe.

Au acces la datele prelucrate angajatii Schachermayer Romania implicati in procesarea comenzilor si derularea relatiilor 
comerciale cu dumneavoastra in sensul pct. 3 de mai sus precum si angajatii responsabili cu colectarea si prelucrarea 
centralizata a datelor ai Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
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Datele se protejează prin controlul accesului, controlul intrărilor de date, control transmiterii mai departe a datelor, controlul 
comenzilor, controlul disponibilității și controlul separării. Măsurile de securitate se revizuiesc permanent, corespunzător 
evoluției tehnologice.

7. Drepturile dumneavoastra

In conformitate cu dispozitiile legale relevante, dispuneti in calitatea de persoana vizata de drepturile si caile de atac prezentate 
mai jos. Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra si daca aveti intrebari, va rugam sa va adresati

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft mbH 
FN 78652s, Landesgericht Linz Schachermayerstraße 2, 4020 Linz, Austria
Coordonator Protecția Datelor
datenschutz@schachermayer.com

 • Dreptul de acces  (art. 15 din RGPDP) 
Aveți dreptul de a obţine din partea operatorului o confi rmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal 
care vă privesc și, în caz afi rmativ, acces la datele respective. De asemenea, aveți dreptul de a fi  informat cu privire la 
scopurile prelucrării și temeiului juridic al acesteia, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau catego-
riile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fi e divulgate, durata stocării sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.

 • Dreptul la rectifi care și ștergere
Aveți dreptul de a solicita oricând rectifi carea datelor cu caracter personal incorecte referitoare la dvs., respectiv 
– ținând seama de scopurile prelucrării datelor – completarea datelor cu caracter personal incomplete, precum și 
ștergerea datelor dvs.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării tuturor datelor cu caracter personal colectate. Din momentul 
restricționării, aceste date se prelucrează numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exerci-
tarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fi zice sau juridice sau 
din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

 • Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 din RGPDP) 
Aveți dreptul de a solicita transmiterea liberă și nerestricționată către terți a datelor dvs. cu caracter personal. 

 • Dreptul de opoziție (art. 21 alin. 1 din RGPDP)
Aveți dreptul – din motive legate de situația dvs. particulară – de a vă opune oricând prelucrării datelor cu caracter 
personal referitoare la dvs., care este necesară 
- pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice 
cu care este învestit operatorul;

- în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter 
personal.

In acest caz, operatorul nu mai poate prelucra datele cu caracter personal decat daca poate demonstra ca exista 
motive legitime si imperioase in favoarea prelucrarii, care prevaleaza in fata intereselor, drepturilor si libertatilor 
persoanei vizate, sau prelucrarea serveste la constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Va puteti opune oricand, cu efect pentru viitor, la prelucrarea datelor in scopul marketingului direct.

In cazul in care luati o masura de exercitare a drepturilor dumneavoastra mentionate mai sus, Schachermayer trebuie sa se 
pronunte imediat cu privire la masura ceruta, insa cel tarziu in termen de o luna de la sosirea cererii dumneavoastra, respectiv 
sa se conformeze cererii. 

Persona dvs. de contact: 
Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
Coordonator Protecția Datelor 
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz
datenschutz@schachermayer.com
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8. Reclamații către autoritatea pentru protecția datelor

Competenta pentru cereri si reclamatii referitoare la incarcarea dreptului la informare, incalcarea drepturilor la confi dentia-
litate, rectifi care sau stergere, revine autoritatii pentru protectia datelor:

AUTORITATEA PRINCIPALĂ:

Autoritatea austriacă pentru protecția datelor
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

AUTORITATEA NAȚIONALĂ

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211;+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
www. dataprotection.ro

Schachermayer Romania SRL

pagină 5/5


