Declarația
privind protecția
datelor
1. Generalităţi
SC TPC Concept SRL, denumită în continuare TPC Concept,
respectă intimitatea ecărei persoane care vizitează site-ul nostru
web. Acum am dori să vă informăm despre tipurile de date
colectate de TPC Concept și modurile în care sunt utilizate. De
asemenea, veți a a cum vă puteți exercita drepturile în calitate
de persoană vizată.
Toate modi cările prezentei Declarații privind protecția datelor
vor publicate pe această pagină. Aceasta vă permite să vă
informați permanent despre datele pe care le colectăm și
modurile în care utilizăm aceste date.
Prezenta Declarație privind protecția datelor nu se aplică siteurilor web accesibile prin intermediul hyperlinkurilor din site-urile
web TPC Concept.

2. Colectarea, utilizarea și prelucrarea
datelor cu caracter personal
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Numele entității responsabile: TPC CONCEPT S.R.L.
Adresa entității responsabile: Drumul Nisipoasa 46-52, bloc A1,
sector 1, Bucureşti, România
TPC Concept utilizează date cu caracter personal în principal
pentru a pune la dispoziția utilizatorilor acest site web și pentru

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

a-i asigura o funcționare adecvată și în condiții de siguranță. Alte
procesări ale acestor date au loc numai în baza unor obligații
legale sau autorizări, sau dacă respectivul utilizator și-a exprimat
consimțământul față de TPC Concept.
TPC Concept stochează și prelucrează datele în special în
următoarele scopuri:
Atunci când utilizatorii vizitează site-ul web, TPC Concept
colectează și stochează automat anumite date. Acestea includ:
adresa IP sau ID-ul respectivului dispozitiv nal, de care avem
nevoie pentru a transmite conținutul solicitat (de exemplu, în
special conținut, texte, imagini și informații despre produse,
precum și șiere cu date furnizate pentru descărcare etc.),
activitatea utilizatorilor în contextul site-ului web, tipul
dispozitivului nal respectiv, tipul de browser utilizat, precum și
data și ora utilizării.
TPC Concept stochează aceste informații timp de maximum 7
zile în scopul recunoașterii și urmăririi utilizărilor improprii.
De asemenea, TPC Concept utilizează aceste informații pentru
îmbunătățirea prezentării serviciului, a funcțiilor și
funcționalităților, precum și pentru sarcini administrative
generale.
În plus, TPC Concept șterge sau anonimizează datele privind
utilizarea, inclusiv adresele IP, fără întârzieri nejusti cate, de
îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus.
Prelucrarea și utilizarea datelor se bazează pe prevederile legale
care justi că aceste operațiuni, având în vedere faptul că (1)
prelucrarea este necesară pentru oferirea site-ului web; sau că
(2) TPC Concept are un interes legitim principal de a asigura și a
îmbunătăți funcționalitatea și operarea fără erori a site-ului web,
ca și adaptarea acestuia la necesitățile utilizatorilor.
Utilizatorii datelor colectate pot persoane din departamentele
interne responsabile pentru aceste prelucrări, alte societăți
a liate TPC Concept, prestatori externi de servicii (de ex. pentru
stocarea sau administrarea conținutului informativ pus la

3. Alte prelucrări ale datelor cu caracter
personal
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Contact
Este posibil să ne comunicat datele dumneavoastră de contact
prin formularul nostru de contact. Vom utiliza datele
dumneavoastră pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră.
Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe
prevederi legale care justi că aceste operațiuni pe motiv că
prelucrarea este necesară în vederea soluţionării solicitării
dumneavoastră.
Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de
exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu dvs., vom
stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge
scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul
aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.
Analiza gratuit
Este posibil să ne comunicat datele dumneavoastră de analiza
gratuita nostru de contact. Vom utiliza datele dumneavoastră
pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră.
Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe
prevederi legale care justi că aceste operațiuni pe motiv că
prelucrarea este necesară în vederea unei analize scurte pe
baza urmatoarelor date: Denumire companie, CUI, adresa de
mail, precum si datele concurentei: denumire companie si CUI uil
ecarui concurent.
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dispoziție, agenții de marketing, alți terți prestatori de servicii,
dacă este necesar pentru serviciile pe care le oferă), autoritățile
în exercitarea atribuțiilor legale – de ex. în situația unei solicitări
o ciale din partea acestora sau pentru necesitatea stabilirii,
exercitării ori apărării drepturilor TPC Concept, si actuali sau
viitori achizitori ai companiilor TPC Concept în situația unei
tranzacții comerciale cum ar vânzarea, divizarea sau preluarea
prin fuziune).

4. Module cookie, pixeli, amprente și alte
tehnologii similare
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Acest site web utilizează cookies și tehnologii similare. Cookies
sunt mici unități de date stocate temporar pe hard disk-ul
computerului dumneavoastră de către browser, care sunt
necesare pentru utilizarea acestui site web. De obicei includ un
identi cator unic, care este un număr generat aleatoriu și stocat
pe computerul dumneavoastră. Unele dintre ele expiră la nalul
sesiunii de navigare pe site-ul web, altele rămân stocate pe
computerul dumneavoastră pentru mai mult timp. Cookies
necesare din punct de vedere tehnic vor utilizate în mod
automat. Celelalte cookies (sau tehnologii similare) se vor aplica
numai pe baza consimțământului dumneavoastră.
Există mai multe tipuri de cookies. Unele cookies sunt plasate de
site-ul web pe care-l vizitați și pot vizualizate numai de
respectivul site web. Alte cookies, ale terților, sunt cele plasate
de către alte organizații, pe care le folosim pentru diverse
servicii. De ex. folosim prestatorii de servicii externalizați pentru
analiză, care plasează cookies în numele TPC Concept pentru a
ne comunica ce este apreciat sau nu pe site-ul nostru web. În
plus, site-ul web vizitat poate avea un formular de conținut
incorporat, de ex. YouTube, care poate seta propriile cookies.
Un pixel este de obicei o imagine transparentă (1 pixel x 1 pixel),
care este plasată pe site-ul web ca să colecteze date cum sunt
adresa IP, tipul de browser, durata accesării, sau cookies
presetate în scopul personalizării conținutului sau pentru a face
navigarea mai e cientă si mai simplă. Acestea sunt deseori
utilizate în combinație cu cookies, pentru ca acești pixeli
generează și administrează cookies.
Dacă v-ați exprimat consimțământul, site-ul web va colecta
datele referitoare la sistemul de operare al computerului
dumneavoastră, browser, limba utilizată, fonturile instalate,
adresa IP, plugins și alte informații, astfel încât computerul poate

a) Mapp Intelligence (fost Webtrekk)
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Cu conditia sa va exprimati consimtamantul, acest site web
colecteaza si stocheaza date pentru marketing si in scopuri de
optimizare prin folosirea tehnologiei Mapp Digital c/o Webtrekk
GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germania, cu locatia
in Germania. In acest scop, un cookie este instalat in computerul
dumneavoastra. Acest cookie va colecta informatii la fel ca un
browser, respectiv informații despre dispozitiv, adresa IP, sit-urile
web vizitate si timpul accesarii . Aceste date sunt stocate și
prelucrate ulterior pe baza pro lurilor de utilizator anonimizatesau
pseudonimizate (în funcție de tehnologia respectivă și de
serviciul implicat). Aceste pro luri de utilizator sunt stocate în
cookie-uri sau alte tehnologii similare, așa cum este menționat
mai sus. Pe lângă datele colectate la accesarea site-ului web
(asa cum este mentionat mai sus), acestea pot include, de
asemenea, informații referitoare la site-ul web pe care îl utilizați
pentru a ne vizita, site-urile web pe care le vizitați în timp ce
sunteți pe acest site web și, dacă este cazul, orice termeni de
căutare pe care i-ați folosit pentru a găsi site-ul nostru web.
Fără consimțământul explicit al utilizatorilor noștri, datele
colectate cu tehnologiile Mapp nu sunt utilizate pentru a
identi ca personal un vizitator și nu sunt combinate cu alte date
personale despre utilizatorul respectiv.
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ulterior identi cat din nou în scopuri de marketing relevante
pentru utilizator.
Puteți a a mai multe informații despre Cookies și alte tehnologii
utilizate de acest site web, ca și despre scopul utilizării acestora,
accesând “Cookies” și “Cookie settings”.
Acolo vă puteți anula/retrage consimțământul exprimat în orice
moment, cu efect pentru viitor, prin dezactivarea respectivelor
cookies.

Vă rugăm să găsiți informații suplimentare despre urmărirea web
în politica de Protecție a Datelor a furnizorului nostru: https://
mapp.com/privacy/
Opunere referitoare la colectarea datelor
Vă puteți anula/retrage consimțământul în orice moment, avand
efect pentru viitor, dezactivând cookie-urile de pe site-ul nostru
web în “Cookies” și “Cookie settings”. Daca sunteti de acord cu
folosirea cookies in general, insa nu doriti sa folositi Mapp
Intelligence cookie, puteti sa urmati acest link si sa setati
renuntarea la acesta. Cookie-ul este setat pentru un anumit
domeniu, pe browser si dispozitiv. Astfel daca vizitati site-ul nostru
web de acasa si de la serviciu sau cu diferite browsere, trebuie să
refuzați stocarea datelor de pe ecare dispozitiv sau browser

b) Google Ads

.
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Cu condiția să va exprimati consimtamantul, acest site web
folosește „Google Ads”, un serviciu furnizat de Google Ireland
Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”),
în scopul evaluării e cienței măsurilor publicitare și pentru a va
aborda din nou. Cand vizitati site-ul nostru web „Google Ads”
instaleaza un cookie in dispozitivul dumneavoastra. Cu acest
cookie Google proceseaza informatii generate de catre
computerul dumneavoastra despre cum folositi site-ul nostru
web, interactiunea cu acesta si masurile publicitare, precum si
adresa dumneavoastra IP, informatiile browser-ului, site-urile web
vizitate anterior, data si ora accesarii, in scopul de a analiza si
vizualiza gradul de acoperire al reclamelor noastre și de a a șa
reclame personalizate. În acest scop, se poate determina, de
asemenea, dacă diferite computere vă aparțin dumneavoastra
sau familiei dumneavoastră. Cu „Remarketing”, utilizatorii site-ului
nostru web pot identi cați și recunoscuți pe alte site-uri web din
cadrul rețelei de publicitate Google (de exemplu, în Google

search sau pe YouTube) și li se pot a șa reclame adaptate
intereselor lor.
Informatiile generate de cookie referitoare la folosirea de catre
dumneavoastra a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastra
IP) vor transmise si stocate de Google pe serverele din Statele
Unite ale Americii (USA). În conformitate cu legislația europeană,
USA nu garantează un nivel adecvat de protecție a datelor.
Autotitățile de stat pot avea acces la aceste date datorită
legislației de supraveghere în masă. După ce datele
dumneavoastră cu caracter personal au fost dezvăluite, nu se
asigură același nivel de protecție a acestora și este posibil să nu
vă puteți exercita drepturile în legătura cu aceste date.
Permitand folosirea cookie-urilor pe site-ul web TPC Concept,
sunteti de acord cu utilizarea datele mentionate mai sus si cu
procesarea descrisa anterior de catre Google.
Puteți găsi mai multe informații despre con dențialitatea
serviciilor Google aici: http://www.google.de/intl/de/policies/
privacy
Opunere referitoare la colectarea datelor:
Vă puteți anula/retrage consimțământul în orice moment, avand
efect pentru viitor, dezactivând Cookies pe site-ul nostru web prin
accesarea “Cookies” și “Cookie settings”. Daca sunteti de acord
cu folosirea cookies in general, dar totuși, nu doriți să primiți
publicitate personalizată, puteți găsi informații despre posibilitatea
de a efectua setări personalizate publicitare cu Google, utilizand
acest link. De asemenea, puteți instala un plug-in de renunțare

c) Google Campaign Manager 360 ( fost
DoubleClick)

.
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Cu condiția să va exprimati consimtamantul, prin intermediul
Google Campaign Manager 360 folosim un serviciu furnizat de
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, pentru a vă a șa reclame relevante pentru
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dumneavoastra. In acest scop, Google instaleaza un cookie in
computerul dumeavoastra folosind adresa IP. În plus față de
adresa IP, informațiile despre browser și computer , site-urile web
vizitate și ora de acces, acest cookie colectează și informații
despre publicitatea a șată în browserul dvs. și care sunt
reclamele pe care faceți clic/ le accesati. Acest lucru permite
Google și site-urilor sale web partenere să a șeze anunțuri
legate de interese dumneavoastra, pe baza vizitelor anterioare
ale paginilor de internet ale TPC Concept sau altor site-uri web.
Cookies Campaign Manager 360 utilizează un număr de
identi care pseudonimizat atribuit browserului dumeavoastra.
pentru a veri ca anunțurile care sunt de interes. În acest scop,
browserul dumneavoastra este identi cat atunci când sunt
difuzate anunțuri și atribuite unui grup țintă. Cookies stocate in
computerul dvs. de către Google permit astfel să ți
redirecționati pe de o parte (de exemplu, în cadrul „Google Ads”)
pe site-urile Google și, pe de altă parte (de exemplu, în cadrul
„Google Campaign Manager 360”) pe site-urile noastre web și în funcție de interesele dvs. - când vizitați site-uri web ale altor
parteneri.
Aceste informații vor , de asemenea, utilizate în scopul evaluării
utilizării site-ului web de catre dumneavoastra, compilării
rapoartelor privind activitatea site-ului web pentru operatorii siteului web și furnizarea altor servicii legate de activitatea site-ului
web și utilizarea internetului.
Google poate folosi datele dumeavoastra în scopuri proprii, cum
ar pro larea și conectarea datelor dumneavoastra . la alte date
colectate despre dumneavoastra (de exemplu, prin intermediul
contului dumneavoastra Google).
Informatiile generate de cookie referitoare la folosirea de catre
dumneavoastra a site-ului web vor transferate catre un sever
Google din Statele Unite ale Americii (USA).In conformitate cu
legislația europeană, USA nu garantează un nivel adecvat de
protecție a datelor. Autotitățile de stat pot avea acces la aceste

date datorită legislației de supraveghere în masă. După ce
datele dumneavoastră cu caracter personal au fost dezvăluite,
nu se asigură același nivel de protecție a acestora și este posibil
să nu vă puteți exercita drepturile în legătura cu aceste date.
Permitand folosirea cookie-urilor pe site-ul web TPC Concept ,
sunteti de acord cu utilizarea datelor mentionate mai sus si cu
procesarea descrisa anterior de catre Google.
Puteți găsi mai multe informații despre con dențialitatea
serviciilor Google aici: http://www.google.de/intl/de/policies/
privacy
Opunere referitoare la colectarea datelor:
Vă puteți anula/retrage consimțământul în orice moment cu efect
pentru viitor, dezactivând Cookies pe acest site web prin
accesarea “Cookies” și “Cookie settings”. Daca sunteti de acord
cu folosirea cooki-urilor in general, dar totuși, nu vă simțiți
confortabil cu utilizarea cookie-urilor Google Campaign, puteți
accesa acest link pentru a dezactiva serviciul Campaign Manager
360 de la Google

d) Social Media
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Paginile noastre de internet includ servicii de management a
conținutului social media, cum sunt cookies sau plug-ins în
diferite rețele de socializare. Aceste servicii asociate sunt
furnizate de respectivele companii (furnizori) numai după ce v-ați
exprimat consimțămăntul. Scopul acestor servicii este de a vă
permite să vedeți și să împărtășiți conținutul nostru informativ cu
prietenii și rețelele de socializare. Acești furnizori sunt:
▪ Facebook, operat de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo
Park, CA 94025, USA, și în Uniunea Europeană de către
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2,
Ireland ("Facebook"). Pentru prezentarea generală a
inserturilor Facebook și a aspectului lor, accesați: https://
developers.facebook.com/docs plugins

▪ Twitter, operat de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900,
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San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Pentru
prezentarea generală a butoanelor Twitter și a aspectului lor,
accesați: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
▪ YouTube este furnizat de Google LLC, 1600 Amphitheater
Parkway, Mountainview, California 94043, USA, și în
Uniunea Europeană de către Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google
Pentru prezentarea generală a inserturilor YouTube și a
aspectului lor, accesați: https://developers.google.com/
youtube/documentation
▪ Instagram este furnizat de Facebook Ireland Limited, 4
Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Instagram”). Pentru
prezentarea generală a inserturilor Instagram și a aspectului
lor, accesați: https://developers.facebook.com/docs/
instagram
▪ LinkedIn este furnizat de LinkedIn Corporation, 1000 West
Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, și în
Uniunea Europeană de către LinkedIn Ireland Unlimited
Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place,
Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). Pentru prezentarea generală
a inserturilor LinkedIn și a aspectului lor, accesați: https://
developer.linkedin.com/plugins#
Pentru a îmbunătăţi nivelul de protecție a datelor dumneavoastră
atunci când vizitați paginile noastre de internet, aceste servicii
social media sunt implementate ca „butoane cu dublu clic”.
Această formă de integrare asigură că, atunci când accesați o
pagină din site-ul nostru web care conține astfel de inserturi, nu
sunteți conectat automat la serverele furnizorilor. Numai dacă
activați serviciile social media și astfel permiteți transmiterea
datelor, browserul va crea un link direct către serverele
furnizorilor. În acest caz, conținutul diverselor inserturi este
transmis de către furnizorul respectiv direct în browserul
dumneavoastră și este apoi a șat pe ecranul dumneavoastră.
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Funcțiile social media informează furnizorul cu privire la paginile
de internet vizitate anterior, adresa dumneavoastră IP, browserul
utilizat, data și ora accesării serverului. Utilizând oricare dintre
funcțiile social media (de ex. prin clic pe butonul sau lăsând un
comentariu), această informație va și ea transmisă prin browser
direct către furnizor, pentru a reținută. Acești furnizori pot utiliza
datele dumneavoastră pentru orice scopuri proprii, cum sunt
cele analitice, de marketing, pro lare și de conectare cu alte
informații colectate despre dumneavoastră (ca cele obtinute prin
intermediul contului de utilizator pe care-l dețineți la respectivul
furnizor), chiar dacă nu sunteți conectat la rețeaua social media.
Furnizorii procesează parțial datele și in Statele Unite ale Americii
(USA). În conformitate cu legislația europeană, USA nu
garantează un nivel adecvat de protecție a datelor. Autotitățile de
stat pot avea acces la aceste date datorită legislației de
supraveghere în masă. După ce datele dumneavoastră cu
caracter personal au fost dezvăluite, nu se asigură același nivel
de protecție a acestora și este posibil să nu vă puteți exercita
drepturile în legătura cu aceste date.
Prin acceptarea cookies de pe site-ul web TPC Concept, sunteți
de acord cu utilizarea datelor descrise mai sus și cu procesările
descrise, efectuate de furnizori.
Puteți consulta mai multe informații despre colectarea și utilizarea
datelor de către furnizori și despre drepturile și posibilitățile de
care dispuneți pentru a vă proteja intimitatea în aceste
circumstanțe accesând politicile privind protecția datelor/
con dențialitatea ale furnizorilor:
▪ Politica privind protecția datelor/con dențialitatea emisă de
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
▪ Politica privind protecția datelor/con dențialitatea emisă de
Twitter: https://twitter.com/privacy
▪ Politica privind protecția datelor/con dențialitatea emisă de
Google: https://www.google.com/intl/de/policies/
DataProtection/

▪ Politica privind protecția datelor/con dențialitatea emisă de
Instagram: https://help.instagram.com 155833707900388/
▪ Politica privind protecția datelor/con dențialitatea emisă de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protectionpolicy
Opunere referitoare la colectarea datelor:
Vă puteți anula/retrage consimțământul în orice moment cu efect
pentru viitor, dezactivând Cookies pe acest site web prin
accesarea “Cookies” și “Cookie settings”. Vă puteți actualiza
preferințele prin schimbarea setărilor browserului sau setărilor
platformelor social media pe care le utilizați

5. Drepturile dumneavoastră în calitate de
persoană vizată / Responsabilul cu
protecția datelor
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Vă puteți exercita în orice moment dreptul de acces la datele
dumneavoastră. În plus, cu condiția ca cerințele respective să e
îndeplinite, vă puteți exercita următoarele drepturi:
▪ Dreptul de recti care
▪ Dreptul de ștergere
▪ Dreptul de restricționare a prelucrării
▪ Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de
supraveghere competentă cu privire la protecția datelor
▪ Dreptul la portabilitatea datelor (din 25 mai 2018)
Dreptul de a se opune
În cazul activităților de prelucrare ce implică datele
dumneavoastră cu caracter personal și care sunt efectuate pe
baza unui interes legitim al TPC Concept, aveți dreptul să vă
opuneți acestor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter
personal în orice moment, din motivele care rezultă din situația
dumneavoastră speci că. TPC Concept va înceta prelucrarea
respectivă, cu excepția cazurilor în care TPC Concept poate

dovedi existența unor motive importante pentru prelucrarea care
necesită protecție în mod prioritar faţă de interesele, drepturile și
libertățile dumneavoastră, sau a cazurilor în care prelucrarea
contribuie la formularea, exercitarea sau apărarea împotriva unor
acțiuni în justiție
Dacă v-ați exprimat consimțamântul cu privire la procesarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal, îl puteți anula/
retrage oricând, cu efect pentru viitor.
În aceste cazuri sau dacă aveți alte întrebări sau cereri în
legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, vă
rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa:
sorin.spiridon@tpcconcept.ro sau prin poștă la adresa TPC
Concept, Drumul Nisipoasa 46 - 52, bloc A1, ap 9, Sector 1,
Bucuresti.

