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Notificare privind protecția datelor Toolscout  
La prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se aplică "Informația generală privind protecția datelor a 
Hoffmann SE". Atunci când utilizați ToolScout, se aplică și următoarele informații. 
 

1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor mele? 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, Germania, este responsabilă pentru prelucrarea datelor 
dumneavoastră atunci când vizitați acest site web. 
 
Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Hoffmann SE prin poștă la adresa de mai sus, în atenția 
responsabilului cu protecția datelor, și prin e-mail la: dataprotection@hoffmann-group.com. 
 

2. Când colectează Hoffmann date despre dumneavoastră? 
Colectăm date în scopul administrării tehnice a site-ului web și al gestionării clienților într-o măsură limitată, pentru a 
primi și procesa cererile dvs. de selectare a instrumentelor și de determinare a datelor tehnologice și, astfel, pentru a 
vă putea face oferte adaptate la nevoile dvs. Puteți vizita site-ul nostru web fără a furniza nicio informație personală. 
În așa-numitele fișiere jurnal ale serverului stocăm doar date tehnice de acces, cum ar fi numele fișierului solicitat, 
data și ora solicitării, cantitatea de date transferate și furnizorul solicitant. Aceste date sunt evaluate exclusiv pentru a 
asigura funcționarea fără probleme a site-ului și pentru a ne îmbunătăți serviciile și nu ne permit să tragem nicio 
concluzie cu privire la persoana dumneavoastră. 
 
Colectăm date cu caracter personal, în special 
-la  înregistrarea pentru accesul individual al clientului în ToolScout-ul meu 
-pentru  solicitări de informații despre modele speciale  
-la  salvarea în lista de articole 
-prin  contactarea noastră prin e-mail.   
 
Datele care sunt colectate în fiecare caz pot fi văzute în formularele de intrare respective. Utilizăm datele pe care le 
furnizați pentru a procesa contractul, pentru a furniza servicii și pentru a procesa cererile dumneavoastră de informații. 
 

3. Transmiterea datelor dumneavoastră 
În măsura în care furnizorii externi de servicii sunt utilizați pentru operarea acestui site web sau pentru furnizarea de 
servicii de către o companie Hoffmann Group (furnizori de servicii de găzduire, furnizori de servicii de expediere etc.) 
sau o altă companie Hoffmann Group este responsabilă pentru procesare, companiile în cauză vor avea acces la 
datele dvs. numai în măsura în care acest lucru este necesar în fiecare caz pentru îndeplinirea sarcinilor și funcțiilor 
lor respective. 
 
În măsura în care acești furnizori de servicii și companiile Hoffmann Group prelucrează datele dumneavoastră în 
afara Uniunii Europene, acest lucru poate avea ca rezultat transferul datelor dumneavoastră către o țară care nu oferă 
aceleași standarde de protecție a datelor ca și Uniunea Europeană. În acest caz, ne asigurăm că destinatarii 
respectivi ai datelor dumneavoastră garantează, prin contract sau în alt mod, un nivel de protecție a datelor echivalent 
cu cel din Uniunea Europeană.  
 

4. Când vor fi șterse datele dumneavoastră? 
După finalizarea prelucrării contractului sau ștergerea contului dvs. de client, datele dvs. vor fi blocate pentru utilizare 
ulterioară și șterse după expirarea perioadelor de păstrare prevăzute de legislația fiscală și comercială, cu excepția 
cazului în care v-ați dat acordul expres pentru utilizarea ulterioară a datelor dvs. sau ne rezervăm dreptul de a utiliza 
datele dincolo de acest termen, ceea ce este permis de lege și despre care sunt furnizate informații în această 
declarație de protecție a datelor. Ștergerea contului dvs. de client este posibilă în orice moment și poate fi efectuată 
fie prin trimiterea unui mesaj informal la opțiunea de contact descrisă mai sus, fie prin intermediul unei funcții 
prevăzute în acest scop în contul de client. 
  

 


