Politica privind confidențialitatea datelor
Site-ul este deținut și administrat de Bybloserve Management SRL, care este o
persoană juridică română, cu sediul social în București, B-dul Decebal nr. 12, bl.
S7, sc. 1, et. 5, ap. 15, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J40/7730/2011, cod unic de înregistrare/cod TVA RO28678837. Pentru a
urmări mai ușor informațiile, trebuie să știi că ne putem referi la compania noastră
folosind termenii „Bybloserve”, „nouă”, „nostru” etc, iar la tine, ca utilizator și
vizitator al site-ului, folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, etc.
Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați
http://www.infiintarefirmaurgent.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu
colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea
sunt furnizate) în conformitate cu această politică.
Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare
dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate.
Bybloserve nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul
în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a
trimite orice informații personale acestor site-uri.

Informațiile colectate si durata de stocare
În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale
despre dumneavoastră:
• Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web sau solicitați
trimiterea newsletter-ului. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa
de e-mail, numărul de telefon, etc.
• Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fisierelor cookie
pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare,
consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natura personală se face atata timp cat avem consimțămȃntul
dumneavoastră.

Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau
le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:

• datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite
în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu
prelucrarea datelor dumneavoastră de către Bybloserve.
• informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în
scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.

Transferuri internaționale
Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web precum si
Google Adwords, furnizate de Google.
Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să
analizeze modul în care utilizați respectivul site web. Informațiile generate de fișierele de
tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web vor fi transmise
și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite.
Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a
site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web și furnizând alte
servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De asemenea,
Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie
conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google.
Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google.
Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv
modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite
la: https://policies.google.com/privacy/partners.
Din site-ul nostru web puteţi să distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în
reţelele de socializare (de exemplu: Facebook, Twitter). Informații detaliate cu privire la
protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizatii pot fi gasite la adresele:
https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/en/privacy

Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei
solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau
pentru a vă actualiza informațiile, contactați Bybloserve la adresa de email
dpo@infiintarefirmaurgent.ro .
Datele de natura personala deținute de către Bybloserve sunt supuse condițiilor din
Regulamentul UE 679 /2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate
tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor
limitări.

Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveţi dreptul de a solicita Bybloserve, în
calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea
prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră.
De asemenea, aveţi dreptului de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a
afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de
supraveghere
Conform Regulamentului 679 /2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai
multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.

Informare privind cookie-urile
Bybloserve Management SRL, este o persoană juridică română, cu sediul social

în București, B-dul Decebal nr. 12, bl. S7, sc. 1, et. 5, ap. 15, sector 3, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J40/7730/2011, cod unic de înregistrare/cod TVA
RO28678837.
Vă rugăm sa cititi această Informare privind cookie-urile la începutul interacțiunii cu
website-ul nostru.
Ce este un fişier cookie şi în ce scop este folosit?
Website-ul nostru utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web
mai bun și personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe website nu
arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate
individuală.
Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de
browserul dumneavoastră web pe hard disk-ul sau memoria dispozitivului utilizat (de
exemplu: computer, laptop sau smartphone) în funcție de site-urile web pe care le
vizitați. De asemenea, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dumneavoastră cu siteurile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele
dumneavoastră (de exemplu: datele de autentificare, limba utilizată), informațiile stocate
fiind citite de către site-ul web originar (first-party cookie) sau către alt site web căruia le
aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou site-ul web utilizând același
dispozitiv.
Cum puteţi controla fişierele de tip cookie
Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În
acest scop, puteţi să blocaţi sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor
browserului dumneavoastră web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie
de terți, sau urmând instrucţiunile specifice pentru categoriile de cookie din secţiunile
următoare. În orice situaţie, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale
site-ului web dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie.
În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivul
dumneavoastră și să configurați browserul dumneavoastră web astfel încât să refuze
fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul
dumneavoastră web. De obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de
tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web
pe care îl utilizați pentru a accesa website-ul nostru. În funcție de browserele web
existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie.
Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browser-ului
dumneavoastră:

•

Setări Chrome – Chrome;

•

Setări Internet Explorer – Internet Explorer;

•

Setări Edge – Edge;

•

Setări Firefox – Firefox;

•

Setări Safari – Safari;

•

Setări Opera – Opera.

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să
vizitați www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care prezintă
informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.
Fișierele de tip cookie utilizate pe acest website
În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt,
de obicei, clasificate în următoarele categorii:
În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt,
de obicei, clasificate în următoarele categorii:
•

Fișiere de tip cookie absolut necesare vă permit să navigați pe un website și să-i
utilizați funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la
acțiunile efectuate de dumneavoastră care echivalează cu o cerere de servicii.
Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea website-ului.

•

Fișiere de tip cookie privind preferintele. statistica și performanța sunt utilizate
pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe website-ul nostru și ne permit să
vă oferim funcții îmbunătățite și mai personalizate, cum ar fi reamintirea
preferințelor dumneavoastră. De asemenea, ne permit să recunoaștem și să
numărăm utilizatorii și să colectăm informații despre modul în care este utilizat
website-ul (de exemplu: paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des și
dacă utilizatorul primește mesaje de eroare de la anumite pagini). Aceasta ne
ajută să îmbunătățim modul în care funcționează website-ul nostru, asigurândune că puteți găsi ușor ceea ce căutați.
Denumire cookie

Furnizor

Tip

_ga

infiintarefirmaurgent.ro HTTP

Expira
2 ani

Datele sunt trimise in: Romania (adecvat)
_gat

infiintarefirmaurgent.ro HTTP

Sesiune

Datele sunt trimise in: Romania (adecvat)
_gid

infiintarefirmaurgent.ro HTTP

Datele sunt trimise in: Romania (adecvat)

Sesiune

•

Fișiere de tip cookie privind marketingul și identificarea publicului
țintă înregistrează vizita dumneavoastră pe website-ul nostru, paginile pe care leați vizitat și link-urile pe care le-ați accesat. Utilizam aceste informații pentru a
oferi reclame mai relevante pentru dumneavoastră și interesele dumneavoastră.
În același timp, acestea sunt utilizate pentru a limita frecvența cu care puteți
vedea o reclamă și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniilor publicitare.
Denumire cookie

Furnizor

Tip

Expira

ads/ga-audiences

google.com

Pixel

Sesiune

Pixel

Sesiune

Datele sunt trimise in: SUA (adecvat)
collect

google-analytics.com

Datele sunt trimise in: SUA (adecvat)
•

Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale sau ale unor terțe-părți vă permit să
împărtășiți direct din website activitatea dumneavoastră pe rețele sociale, cum
ar fi Facebook, Twitter, samd. De asemenea sunt folosite pentru a vă putea
oferii servicii suplimentare în afara website-ului nostru. Aceste fișiere de tip
cookie nu sunt controlate de către noi.

•

Alte tipuri de fișiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. Vă vom informa prin
actualizarea acestei informării dacă vom utilizate orice alte tipuri de cookies.

Vă rugăm să observați că website-ul nostru utilizează serviciile unor terțe-părți pentru a
obține informații cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a website-ului noastru
pentru a optimiza experiența dumneavoastră de utilizator și pentru a vă prezenta
publicitate în afara website-ului nostru. Aceste terțe-părți (de exemplu: agenţii de
publicitate și furnizorii de servicii externe) pot, de asemenea, utiliza fișiere de tip cookie,
asupra cărora nu exercităm niciun control.

Detalierea cookie-urilor folosite
Google Analytics
Website-ul nostru utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat
de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit
website să analizeze modul în care utilizați respectivul Website. Informațiile generate de
fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului
(inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise și stocate de Google pe servere
care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații
în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a Website-ului, elaborând rapoarte
cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului și furnizând alte
servicii referitoare la activitatea Website-ului și la utilizarea internetului. De asemenea,
Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie
conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google.
Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google.

Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita site-ul nostru
web.
Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter
personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi
găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.
Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-in pe
browserul dumneavoastră web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
Fișiere de tip cookie utilizate în scopuri de comercializare directă
Google AdWords
Pentru a primi anunțuri publicitare și conținut de marketing, personalizate în funcție de
preferințele dumneavoastră, Website-ul nostru utilizează tehnologia AdWords, furnizată
de Google. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către
dumneavoastră a Website-ului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise și
stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. De
asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are
această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în
numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de
Google.
Informații detaliate cu privire la Google AdWords și protecția datelor cu caracter
personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi
găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.
Rețele sociale
Terţe părţi care furnizează aplicaţii de social media pot plasa propriile lor fişiere de tip
cookie în vederea monitorizării performanţei aplicaţiilor lor sau pentru a-şi personaliza
aceste aplicaţii pentru dumneavoastră. De exemplu, atunci când distribuiţi un articol
utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (de exemplu: Facebook or
Twitter) disponibil pe website, platforma reţelei de socializare asociată butonului
respectiv va înregistra acest lucru. Pe unele website-uri poate de asemenea să existe
conţinut integrat („embedded”), de exemplu conţinut video al unor terţe părţi precum
YouTube, şi, în acest caz, aceşti terţi pot să-şi plaseze la rândul lor propriile fişiere de
tip cookie.

