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TRADUCERE DIN LIMBA MAGHIARĂ
Ce sunt cookies-urile ?
La vizitarea paginii web, firma noastră (220 volt Magyarorszag Kft ) utilizează,
instalează pachete de aplicații, informații care accelerează și vă ușurează procedurile
de cumpărare și selecționare, respectiv furnizează firmei noastre informații cu privire
la posibilitățile de eficientizare și ridicare a nivelului de mediatizare, de difuzare a
serviciilor, publicității noastre. Aceste aplicații, pachete de informații (cookies) pot fi
modificate de Dvs. Cookies-urile, de exemplu, ne ajută la identificarea computerului
dumneavoastră la următoarea vizită, stocând datele Dvs. de accesare în scopul unei
mai bune autentificări, respectiv în scopul efectuării unor analize statistice.
Care sunt datele prelucrate de cookies și care este scopul acestor
prelucrări.
Cookies-urile utilizate identifică sesiunile Dvs. respectiv le deosebesc de sesiunile
altor utilizatori, beneficiari înregistrați, rețin produsele plasate în coș concomitent cu
desfășurarea achiziției cu ocazia vizitelor, sfera de interes raportat la produsele aflate
pe pagina web a utilizatorului paginii, respectiv, numele utilizatorului înregistrat
folosit cu ocazia achiziționării, adresa de furnizare, destinatarul și adresa facturării,
codul poștal, adresa de mail, numărul de telefon, data ultimei accesări a contului de
utilizator înregistrat.
Scopul prelucrării datelor:
I./ Eficientizarea serviciilor utilizate de Dvs.; II./ asigurarea drepturilor firmei noastre;
III./ Identificarea Dvs. ca utilizator; IV./ Menținerea la un nivel corespunzător a
serviciilor asigurate de firma noastră; realizarea unor analize statistice și analitice, de
accesare și utilizare a paginilor web; VI.) dezvoltarea continuă a sistemului nostru de
comercializare; VII./ Dezvoltarea continuă a sistemului IT; VIII./ Stocarea fazelor și
proceselor Dvs. de achiziție în scopul asigurării acestora; IX./ identificarea produsele
vizionate recent pe pagina noastră.
Baza legală a procesării datelor:
Permisiunea Dumneavoastră prealabilă și benevolă, respectiv prevederile art. 13/A
alin (3) din Legea CVIII/2001 privind unele aspecte ale serviciilor legate de
societatea informațională.
Care este perioada de prelucrare a acestor date:
2 săptămâni de la terminarea sesiunii și închiderea motorului de căutare în cazul
acelor cookies care înregistrează sesiunile de accesare și 2 ani de la radierea
înregistrării în cazul Cookies-urilor referitoare la datele cu care v-ați înregistrat.
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Este posibilă modificarea cookies-urilor?
În cazul în care utilizarea cookies-urilor vă incomodează, aveți posibilitatea de a le
șterge pe cele instalate în calculatorul Dvs., respectiv de a le bloca prin configurarea
corespunzătoare a motorului de căutare (browser). În cazul blocării cookies-urilor,
Dumneavoastră ați luat la cunoștință și ați acceptat că funcționarea paginii noastre
web nu va avea o valoare totală. Despre configurarea diferitelor motoare de căutare
(browsere), Vă puteți informa accesând următoarele linkuri:
Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3D
Desktop&hl=ro
Firefox: https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=ro_RO
Raportarea furnizorilor externi, ca prelucrare a datelor,
Serverele furnizorilor de servicii cum ar fi Google Analytics, Doubleclick pot stoca
pachete de informații (cookies) pe computerul Dvs. pentru a-și realiza serviciile. În
acest scop pot strânge anumite date cum ar fi în special adresa IP, date despre
navigare, date despre vizitarea paginii web. Despre prelucrarea datelor vă puteți
informa la următoarele adrese;
Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=ro
Doubleclick: https://policies.google.com/privacy?hl=ro
Dacă apăsați tasta ”accept utilizarea fișierelor de tip cookie”, în mod benevol,
bazându-vă pe o informare corespunzătoare prealabilă, acceptați utilizarea acestora.

