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Indicaţii privind protecţia datelor pentru platforma de servicii a Hoffmann 
Group 

Apreciem interesul dvs. pentru site-ul nostru. Protecţia vieţii dvs. private este foarte importantă pentru noi. Hoffmann 
Group consideră că este o parte a responsabilităţii sale corporative de a proteja informaţiile şi datele încredinţate 
companiei. Pentru a vă simţi în siguranţă când vizitaţi site-ul nostru, respectăm cu stricteţe reglementările legale când 
vă prelucrăm datele personale şi dorim să vă informăm aici în detaliu despre gestionarea datelor dvs. 

1. Cine este responsabil pentru procesarea datelor mele? 
1.1. La vizitarea acestui site 
Când vizitaţi acest site, responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. este Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 
München. 
Puteţi contacta responsabilul cu protecţia datelor din cadrul Hoffmann SE prin poştă, la adresa de mai sus, menţionând 
„În atenţia responsabilului cu protecţia datelor” şi prin e-mail la: dataprotection@hoffmann-group.com. 

Dacă o altă companie din grupul Hoffmann, o companie parteneră sau o terţă parte este responsabilă pentru prelucrarea 
datelor, vom arăta acest lucru separat.  

1.2. În privinţa executării contractului şi a serviciilor 
Serviciile şi ofertele individuale care vă sunt prezentate pe site nu sunt oferite de Hoffmann SE, ci de companiile grupului 
Hoffmann sau de companiile partenere (denumite colectiv Hoffmann Group) responsabile pentru serviciile şi ofertele 
respective sau de furnizorii de aplicaţii terţi (denumiţi în continuare parte terţă). Dacă prin intermediul acestui site utilizaţi 
serviciile şi ofertele unei companii locale din grupul Hoffmann, ale unei companii partenere sau ale unei părţi terţe (de 
exemplu, plasarea unei comenzi, serviciile, asistenţa pentru clienţi), respectiva companie din grupul Hoffmann, 
companiile partenere sau partea terţă sunt responsabile pentru prelucrarea datelor dvs. personale. 

Comenzile şi solicitările de servicii ale clienţilor sunt de obicei gestionate de compania Hoffmann Group sau de 
compania parteneră la sediul clientului respectiv sau la partea terţă. În cazul comenzilor, esenţiale sunt informaţiile din 
documentaţia referitoare la comandă şi din documentaţia contractuală.  

O prezentare generală atuturor companiilor grupului Hoffmann şi a companiilor partenere, a responsabilităţilor lor locale 
precum şi a datelor de contact ale respectivilor responsabili cu protecţia datelor puteţi găsi aici. Părţile terţe se pot 
vedea în oferta de pe platforma de servicii. 
 
Pentru a vă permite să utilizaţi prin intermediul acestui site serviciile şi service-ul oferit de companiile grupului Hoffmann, 
dacă este necesar, Hoffmann SE va transmite datele colectate de la dvs. companiei responsabile din cadrul grupului 
Hoffmann, companiei responsabile partenere sau părţii terţe responsabile. 

2. Când colectează Hoffmann date despre dvs.? 
2.1. La accesarea site-ului nostru 
Colectăm date într-o măsură limitată pentru a prelua şi procesa întrebările şi comenzile dvs. sau pentru a vă putea face 
oferte în funcţie de nevoile dvs. Puteţi vizita site-urile noastre fără a oferi detalii personale. În aşa-numitele fişiere-jurnal 
ale serverului, stocăm datele dvs. tehnice de acces, cum ar fi numele fişierului solicitat, data şi ora accesării, cantitatea 
de date transmisă şi furnizorul solicitant. Datele respective sunt evaluate exclusiv pentru a asigura o funcţionare fără 
probleme a site-lui şi pentru îmbunătăţirea ofertei noastre. 

Pe acest site vom colecta date cu caracter personal 

 în urma comenzii dvs. pe platforma de servicii 
 în timpul înregistrării şi logării pentru accesul individual al clientului 
 la crearea şi administrarea conturilor angajaţilor clienţilor 
 când vă abonaţi la buletinul nostru informativ 
 în formularul de contact şi de cerere de servicii 
 când ne contactaţi prin e-mail. 
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Datele colectate în fiecare caz pot fi văzute în formularele de intrare respective. Utilizăm datele pe care le-aţi furnizat 
pentru executarea contractului, pentru furnizarea de servicii şi pentru procesarea solicitărilor dvs. 

2.2. Abonarea la buletinul informativ 
Aveţi posibilitatea de a solicita buletinul nostru informativ, în care veţi fi informat în mod regulat despre oferte. În cazul 
solicitării buletinului nostru informativ, folosim aşa-numita procedură double opt-in, adică vă trimitem buletinul informativ 
prin e-mail numai dacă confirmaţi cu un clic pe linkul din e-mailul nostru de notificare că sunteţi proprietarul adresei de 
e-mail indicate. Odată ce aţi confirmat adresa de e-mail, până la momentul dezabonării vom stoca această adresă, 
momentul înregistrării şi adresa de IP folosită pentru înregistrare. Stocarea serveşte doar pentru a vă trimite buletinul 
informativ şi drept dovadă pentru înregistrarea dvs.  

Puteţi oricând să vă dezabonaţi de la buletinul informativ. În fiecare buletin informativ se găseşte un link de 
dezabonare. În acest sens, este suficient să trimiteţi un mesaj folosind una dintre datele de contact (de ex., prin 
e-mail) indicate mai sus ori în buletinul informativ. Baza legală pentru procesare este consimţământul dvs., conform 
art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD. 

2.3. Contact 
Aveţi mai multe opţiuni pentru a ne contacta. Printre acestea, se numără formularul de contact şi contactul prin e-mail. 
În acest context, procesăm date exclusiv în scopul comunicării cu dvs. Procesarea se face în baza art. 6 alin. 1 lit. b din 
RGPD. Datele colectate de noi la momentul folosirii formularului de contact sunt şterse automat după procesarea 
completă a solicitării dvs., mai puţin în cazul în care avem nevoie de solicitarea dvs. pentru îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale sau legale. 
 

2.4. Configuratorul stației de lucru 
Prelucrăm datele pe care le furnizați în formularul de contact în scopul pregătirii unei oferte de preț în contextul 
configurației postului dumneavoastră de lucru.  
 
În detaliu, sunt afectate următoarele procese:  

 la trimiterea formularului de contact 
 atunci când ne contactați telefonic sau prin e-mail cu privire la depunerea unei oferte bazate pe configurația 

stației dumneavoastră de lucru 
 pentru clienții înregistrați: atunci când vă salvați cererea de informații în profilul dumneavoastră de utilizator 

în zona "Proiecte" și atunci când actualizați starea cererii de informații.  
 
De menționat aici sunt în special:  

 Numele de familie 
 Prenume 
 Adresa de e-mail 
 Număr de telefon 

 
Celelalte date opționale colectate pot fi văzute în formularul de contact. 
 
Salvarea proiectului în profilul utilizatorului pe DSP 
Pentru utilizatorii înregistrați pe Platforma de servicii digitale (DSP), stocăm configurația ca proiect în secțiunea 
"Proiecte" din profilul de utilizator și actualizăm starea cererii dvs. în scopul gestionării proiectului.  
Pentru a vă oferi diverse servicii în legătură cu profilul dvs. de utilizator, în special gestionarea proiectelor dvs., 
prelucrăm datele dvs. pe baza unui contract. Temeiul juridic al prelucrării datelor este art. 6 alin. 1 li.t. b din RGPD. 
 

3. Pentru ce se utilizează datele la Hoffmann? 
3.1. Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale (art. 6 pct. 1 lit. b din RGPD) 
Hoffmann foloseşte datele dvs. cu scopul de a vă oferi cea mai bună experienţă posibilă în ceea ce priveşte 
cumpărăturile şi serviciile. Ne ocupăm în mod responsabil de datele dvs. Hoffmann Group şi fiecare parte terţă utilizează 
datele dvs. în mod particular pentru 

 procesarea comenzii dvs. 
 procesarea solicitărilor dvs. de servicii 
 a sugera oferte conform cererii 
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În cazul în care comanda sau solicitarea dvs. de servicii este gestionată de o companie a Hoffmann Group, o companie 
parteneră sau o terţă parte, vom transmite informaţiile dvs. companiei respective. 

În funcţie de furnizorul de servicii de plată selectat în procesul de comandă al produselor software Hoffmann, noi, 
compania responsabilă din cadrul grupului Hoffmann sau compania parteneră transmitem datele de plată colectate în 
acest scop instituţiei de credit şi, dacă este necesar, prestatorului de servicii de plată comandat de noi sau serviciului 
de plată selectat pentru procesarea plăţilor. În unele cazuri, prestatorii de servicii de plată selectaţi colectează ei înşişi 
acest date, în măsura în care creaţi un cont la ei (de exemplu, în cazul plăţii prin PayPal). În acest caz, pentru procesul 
de comandă, trebuie să vă conectaţi la furnizorul de servicii de plată cu datele dvs. de acces. Se aplică astfel declaraţia 
de protecţie a datelor a prestatorului de servicii de plată respectiv. 

3.2. În cadrul evaluării intereselor (art. 6 pct. 1 lit. f din RGPD) 
De asemenea, putem utiliza datele dvs. pe baza unei evaluări de interese pentru a proteja interesele legitime, de obicei 
economice, ale noastre sau ale terţilor, prin care procesăm pe cât posibil date pseudonimizat sau anonimizat. Acest 
lucru se realizează în următoarele scopuri: 

 controlul şi îmbunătăţirea eficienţei şi a siguranţei juridice a proceselor de afaceri 
 verificări de bonitate 
 controlul, optimizarea şi dezvoltarea în continuare a serviciilor şi a produselor 
 implementarea publicităţii (de ex., publicitate prin poştă, retargeting-ul), cercetare de piaţă şi de opinie 
 emiterea pretenţiilor legale şi a apărării în caz de litigii 
 detectarea, prevenirea şi investigarea infracţiunilor 
 oferirea siguranţei şi a capacităţii operaţionale pentru sistemele noastre IT 

 

3.3. Pe baza consimţământului dvs. (art 6 pct 1 lit. a din RGPD) 
Dacă ne-aţi acordat permisiunea de a vă procesa datele, consimţământul respectiv este temeiul juridic pentru 
prelucrarea vizată de consimţământ. Acest lucru este valabil în special pentru orice consimţământ pe care l-aţi oferit în 
cadrul unei abordări în scop promoţional, prin telefon sau prin e-mail. 

Puteţi oricând să vă revocaţi consimţământul acordat, cu efecte pentru viitor. Dezabonarea de la buletinul 
informativ este oricând posibilă şi poate fi realizată fie prin trimiterea unui mesaj la unul dintre contactele 
menţionate mai sus, fie executând clic pe un link furnizat în buletinul informativ. 

3.4. Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale (art 6 pct. 1 lit. c din RGPD) 
Suntem supuşi diferitelor obligaţii legale, cum ar fi obligaţia de a păstra înregistrări în legătură cu registrele de afaceri 
şi reglementările de export. 

4. Transmiterea datelor dvs. 
În măsura în care, pentru funcţionarea acestui site sau pentru efectuarea unui serviciu de către o companie a Hoffmann 
Group, sunt utilizaţi furnizori externi de servicii (furnizori de hosting etc.) sau în măsura în care o altă companie a 
Grupului Hoffmann, companie parteneră sau parte terţă este responsabilă pentru procesare, respectivele companii vor 
avea acces la datele dvs. doar dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor şi a funcţiilor lor.  

Dacă acest furnizor de servicii şi companiile Grupului Hoffmann vă procesează datele în afara Uniunii Europene, este 
posibil ca aceste date să ajungă într-o ţară în care nu sunt respectate aceleaşi standarde precum cele din UE privind 
protecţia datelor. În acest caz, ne asigurăm că respectivii destinatari ai datelor dvs. garantează contractual sau într-un 
alt fel un nivel de protecţie a datelor similar cu cel din Uniunea Europeană. 

5. Cum utilizează Hoffmann datele pentru publicitatea prin poştă? 
Hoffmann SE şi companiile grupului Hoffmann responsabile pentru dvs. îşi rezervă dreptul de a vă prelucra datele în 
cadrul prevederilor legale, chiar şi fără consimţământul dvs., pentru publicitatea directă prin poştă. Aceasta include şi 
evaluarea datelor dvs. (de ex., datele principale, datele privind comandă, datele de acces) pentru a determina interesul 
dvs. potenţial pentru produsele şi serviciile noastre. Evaluarea respectivă se efectuează prin procedee statistice care 
utilizează date actualizate despre clienţi şi cunoştinţe general accesibile despre clienţii noştri. Rezultatele sunt folosite 
pentru a vă răspunde mai multor nevoi şi cu orientare adecvată pentru a vă oferi oferte mai relevante. 
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Acest lucru serveşte la protejarea intereselor noastre legitime pentru o evaluare a intereselor în cazul unei abordări în 
scop promoţional, conf. art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f din RGPD. 

Aveţi dreptul să vă opuneţi în orice moment acestei prelucrări a datelor dvs. care are loc în scopul unei astfel 
de acţiuni promoţionale. Acest lucru este valabil şi pentru crearea de profiluri, în măsura în care are legătură 
cu astfel de publicitate directă. Puteţi adresa obiecţia dvs. la una dintre adresele de contact de mai sus sau 
direct companiei respective din cadrul Hoffmann Group. 

6. De ce foloseşte acest site cookie-uri? 
Pentru ca vizita pe care o faceţi pe site-ul nostru să fie cât mai agreabilă şi pentru a facilita folosirea anumitor funcţii, 
folosim pe diversele pagini aşa-numitele cookie-uri. Este vorba despre mici fişiere de text stocate pe terminalul dvs. 
Câteva dintre cookie-urile pe care le folosim vor fi şterse după încheierea sesiunii browserului, adică după închiderea 
browserului dvs. (aşa-numitele cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân în terminalul dvs. şi ne permit să vă 
recunoaştem browserul la următoarea vizită pe care ne-o faceţi (cookie-uri permanente). Puteţi să vă setaţi browserul 
astfel încât să fiţi informat despre plasarea cookie-urilor şi să puteţi decide în mod individual în privinţa acceptării lor ori 
să respingeţi acceptarea lor în anumite situaţiii sau în general. În cazul neacceptării cookie-urilor, funcţionarea site-ului 
nostru poate fi restrânsă pentru dvs. 

Majoritatea browserelor (vezi funcţia de ajutor din bara de meniu a browserului dvs.) pot fi setate astfel încât să nu 
accepte cookie-uri noi, să primiţi notificări la plasarea unui nou cookie sau să dezactiveze toate cookie-urile primite. La 
smartphone-uri, tablete şi la alte terminale mobile şi staţionare, puteţi citi despre setările necesare în manualul respectiv 
de utilizare. Vă recomandăm însă să lăsaţi funcţiile cookie complet active deoarece doar cu ajutorul cookie-urilor putem 
în continuare să ne îmbunătăţim site-urile conform nevoilor dvs. Cookie-urile noastre nu stochează date sensibile, cum 
ar fi parole, carduri de credit sau alte informaţii similare. Acestea nu provoacă daune terminalului dvs. şi nu conţin viruşi. 

Cookie-urile necesare pentru realizarea comunicării electronice sau pentru activarea anumitor funcţii dorite de dvs. sunt 
stocate pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în stocarea cookie-urilor pentru 
a-şi putea furniza serviciile optim şi fără probleme tehnice. În măsura în care sunt stocate alte cookie-uri (de ex., cookie-
uri pentru analiza comportamentului dvs. de navigare), acestea vor fi tratate separat în prezenta declaraţie de protecţie 
a datelor. 

7. Ce statistici şi servicii de marketing utilizează Hoffmann? 
7.1. Baza legală 
În măsura în care v-aţi dat consimţământul pentru setarea de cookie-uri statistice şi personale, are loc colectarea, 
stocarea şi evaluarea următoarelor cookie-uri/următorilor pixeli pe baza articolului 6 p. 1 lit. a din RGDP.  Desigur că 
din „Cookie-uri” vă puteţi revoca consimţământul în orice moment. 
 

7.2. Google (universal) Analytics 
Acest site utilizează Google (universal) Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited 
(www.google.de). Google (universal) Analytics utilizează metode care vă permit să analizaţi utilizarea site-ului, cum ar 
fi plasarea de „cookie-uri”, fişiere text care sunt stocate pe computerul dvs. Informaţiile generate despre utilizarea de 
către dvs. a acestui site sunt transmise de obicei către un server Google din SUA şi stocate acolo. Activarea anonimizării 
IP pe acest site va trunchia adresa IP înainte de transmiterea acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau în 
alte state ale Acordului privind Spaţiul Economic European. Numai în cazuri excepţionale, adresa IP completă va fi 
transferată pe un server Google din SUA şi trunchiată acolo. Adresa IP anonimizată furnizată de browserul dvs. în 
cadrul Google Analytics nu va fi pusă laolaltă cu alte date ale Google. 

Puteţi împiedica Google să colecteze datele generate de cookie-uri şi legate de utilizarea de către dvs. a site-ului 
(inclusiv adresa IP) şi să proceseze aceste date prin descărcarea şi instalarea plugin-ului browser disponibil la următorul 
link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Ca alternativă la plug-in-ul browserului, puteţi executa clic pe acest link pentru a împiedica Google Analytics să 
colecteze în viitor date de pe site-ul respectiv. Pentru aceasta, un cookie de renunţare este stocat pe dispozitivul dvs. 
Dacă ştergeţi cookie-urile, va trebui să faceţi clic din nou pe link. 

7.3. Pendo 
Site-ul nostru utilizează serviciul de analiză Pendo furnizat de Pendo.io, Inc, Raleigh, NC 27601, SUA ("Pendo"). Acest 
lucru ne permite să ne optimizăm serviciile web și să creștem gradul de utilizare a site-ului web.  Prin intermediul acestui 
serviciu de analiză, primim statistici de utilizare despre paginile vizitate și cât timp stau clienții noștri pe fiecare pagină 
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în parte. Pendo nu colectează alte date cu caracter personal decât adresele IP și geolocalizarea aproximativă a 
utilizatorilor finali (țara și orașul în care se află). Datele colectate sunt transferate pe serverele Pendo, care se află în 
SUA, într-o formă pseudonimizată și sunt analizate, astfel încât nu este posibil să se facă referire la o persoană. Temeiul 
juridic este art. 6 alin. 1 p. 1 lit. f GDPR, bazat pe interesul nostru legitim de a analiza și evalua statisticile de utilizare a 
site-ului web pe care îl oferim. 

Pendo este un furnizor cu sediul în SUA. Prin urmare, am încheiat un contract cu Pendo cu clauze contractuale 
standard, astfel cum sunt definite la articolul 46 alineatul (2) din GDPR, prin care Pendo se angajează să prelucreze 
datele utilizatorilor numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și să respecte nivelul UE de protecție a datelor. 

Puteți găsi mai multe informații despre acest lucru în politica de confidențialitate a Pendo 
https://www.pendo.io/legal/privacy-policy/. Puteți să vă opuneți acestei prelucrări de date față de Pendo prin trimiterea 
unui e-mail la gdpr@pendo.io. 

7.4. Google Tag Manager  
Pe site-ul nostru web, folosim Google Tag Manager (denumit în continuare "GTM"), un serviciu furnizat de Google 
Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. 

Google Tag Manager este un sistem de gestionare a etichetelor care permite și simplifică administrarea și controlul 
etichetelor site-ului web prin intermediul unei interfețe. Aceasta înseamnă că GTM implementează doar etichete. 
Etichetele sunt mici elemente de cod, cum ar fi codurile de urmărire sau pixelii de conversie din instrumentele de analiză, 
cum ar fi Google Analytics, care sunt integrate în site-ul nostru web.  Prin intermediul GTM nu se utilizează alte module 
cookie și nu se creează profiluri de utilizator, ci doar se controlează încărcarea altor instrumente de analiză, care, la 
rândul lor, colectează date pentru a măsura comportamentul utilizatorilor pe site-ul nostru, pentru a realiza publicitate 
bazată pe interese și pentru a înregistra impactul reclamelor. GTM nu are acces la aceste date.  

În cazul în care se face o dezactivare în browser sau în setările cookie-urilor, acest lucru afectează în mod direct și 
etichetele de urmărire implementate cu GTM.  

Informații suplimentare privind protecția datelor la Google pot fi găsite aici: https://policies.google.com/privacy și 
condițiile de protecție a datelor pentru publicitate aici: www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. 

7.5. Microsoft Clarity 
Pe site-ul nostru web folosim Microsoft Clarity de la furnizorul Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, 
WA 98052 USA - denumit în continuare "Microsoft" -. Microsoft Clarity este utilizat pentru analiza statistică a utilizării 
site-ului nostru web.  

Microsoft Clarity utilizează cookie-uri, care permit o analiză a utilizării site-ului nostru web, precum și un așa-numit cod 
de urmărire, care este executat atunci când acest serviciu este apelat. Datele legate de utilizare și de utilizator, cum ar 
fi adresa IP, locația, ora sau frecvența vizitei pe site-ul nostru web sunt transmise unui server Microsoft din SUA și 
stocate acolo. Pentru a vă proteja datele, folosim Microsoft Clarity cu funcția de anonimizare a IP-ului. Această funcție 
permite Microsoft să scurteze adresa IP în UE sau SEE.  

Datele colectate sunt utilizate de Microsoft pentru a ne oferi o evaluare a vizitelor pe site-ul nostru web și a activităților 
de utilizare a acestuia. De asemenea, Microsoft poate utiliza aceste date în scopuri publicitare și pentru alte servicii 
legate de utilizarea site-ului nostru web și de utilizarea internetului.  

Prelucrarea datelor dvs. se bazează pe consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) RGDP.  
Puteți împiedica permanent și în orice moment setarea de cookie-uri de către site-ul nostru web prin intermediul unei 
setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat sau prin efectuarea setărilor corespunzătoare făcând clic pe 
"Cookie-uri" în subsolul site-ului nostru web. 

Puteți găsi informații despre protecția datelor Microsoft în Declarația de confidențialitate Microsoft la adresa 
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. 
Informații suplimentare și termenii de utilizare a Microsoft Clarity pot fi găsite la https://clarity.microsoft.com/terms. 
Opțiunea de revocare (opt-out): https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out 
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7.6. Google Ads 
Site-ul nostru utilizează serviciile "Google Ads Conversion Tracking" și "Google Ads Remarketing" ale Google Ireland 
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda ("Google"). Google Ads Conversion Tracking" este utilizat 
pentru a înregistra și analiza acțiunile clienților definite de noi (cum ar fi click pe o reclamă, impresii de pagină, 
descărcări). Utilizăm "Google Ads Remarketing" pentru a vă arăta mesaje publicitare individualizate pentru produsele 
noastre pe site-urile web partenere ale Google. Ambele servicii utilizează în acest scop cookie-uri și tehnologii similare. 
Datele generate în acest context pot fi transferate de Google către un server din SUA pentru evaluare și stocate acolo.  
În cazul în care are loc un transfer către o țară terță nesigură, acest lucru se face în temeiul articolului 49 alineatul (1) 
litera (a) din RGPD. 
 
Dacă utilizați un cont Google, Google poate lega istoricul de navigare pe web și în aplicații de contul Google și poate 
utiliza informațiile din contul Google pentru a personaliza anunțurile, în funcție de setările stocate în contul Google. 
Dacă nu doriți această asociere cu contul dumneavoastră Google, este necesar să vă deconectați de la Google înainte 
de a accesa pagina noastră de contact.  
 
După cum se arată mai sus, vă puteți configura browserul pentru a respinge cookie-urile. În plus, puteți împiedica 
Google să utilizeze module cookie în scopuri publicitare în setările privind modulele cookie din politica de 
confidențialitate a Google. 
 
Puteți găsi mai multe informații despre acest lucru în politica de confidențialitate a Google. 
 

8. Operează Hoffmann cu retargeting? 
8.1. Baza legală  
În măsura în care v-aţi dat consimţământul pentru setarea de cookie-uri statistice şi personale, are loc colectarea, 
stocarea şi evaluarea următoarelor cookie-uri/următorilor pixeli pe baza articolului 6 p. 1 lit. a din RGDP.  Evident că 
vă puteţi revoca oricând consimţământul, mergând în secţiunea „Cookie-uri” din footer-ul din dreapta jos al acestui 
site.  
 

8.2. Pixelul Facebook 
În cadrul ofertei noastre online, se foloseşte aşa-numitul „pixel Facebook”, al reţelei sociale Facebook, care este operată 
de Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA sau, dacă sunteţi rezident în UE, de 
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 („Facebook”). 
  
Pe baza pixelului Facebook, este posibil ca Facebook să vă considere grup ţintă pentru a vă afişa anunţuri (aşa-numitele 
anunţuri Facebook), în calitate de vizitator al ofertei noastre online. Prin urmare, plasăm pixelul Facebook pentru a afişa 
anunţurile Facebook activate de noi doar acelor utilizatori ai Facebook care au arătat interes şi pentru oferta noastră 
online sau care prezintă anumite caracteristici (de exemplu, interes pentru anumite teme sau produse, interese stabilite 
pe baza site-urilor vizitate) pe care noi le transmitem către Facebook (aşa-numitele „audienţe personalizate”). Cu 
ajutorul pixelului Facebook, dorim să ne asigurăm că anunţurile noastre de Facebook corespund potenţialelor interese 
ale utilizatorilor şi nu îi deranjează pe aceştia. Cu ajutorul pixelului Facebook, putem urmări în continuare eficienţa 
anunţurilor Facebook, în scopuri statistice şi de cercetare a pieţii, permiţându-ne să vedem dacă utilizatorii au fost 
redirecţionaţi către site-ul nostru după ce au dat clic pe un astfel de anunţ (aşa-numita „conversie”). Exclusiv în acest 
scop primim de la Facebook date statistice, fără referire la o anume persoană. 
  
Dacă nu doriţi ca Facebook să asocieze nemijlocit informaţiile colectate cu contul dvs. de utilizator de Facebook, puteţi 
dezactiva de aici funcţia de remarketare Audienţe personalizate:www.facebook.com/settings?tab=ads]. Pentru aceasta, 
trebuie să fiţi autentificat în Facebook. 
  
Politica Facebook de protecţie a datelor: https://www.facebook.com/policy.php 

8.3. LinkedIn Insight Tag 
Acest site foloseşte „LinkedIn Insight Tag”, un instrument de conversie aparţinând LinkedIn Ireland Unlimited Company, 
Wilton Place, Dublin 2, Ireland. 
LinkedIn Insight Tag permite colectarea datelor despre vizitele pe site-ul nostru, inclusiv cele privind URL-ul, URL-ul de 
referinţă, adresa IP, caracteristici ale terminalului şi ale browserului, repere temporale şi vizualizări ale paginii. Aceste 
date sunt criptate, sunt anonimizate în interval de şapte zile, iar datele anonimizate sunt şterse în 90 de zile. LinkedIn 
nu împarte cu noi niciuna dintre datele cu caracter personal, ci oferă doar rapoarte agregate despre grupurile ţintă ale 
site-ului şi despre eficienţa anunţurilor. În plus, LinkedIn oferă şi retargeting pentru vizitatorii site-ului, astfel încât cu 
ajutorul acestor date să putem afişa publicitate direcţionată şi în afara site-ului nostru, fără ca utilizatorul să fie identificat. 
Informaţii suplimentare despre protecţia datelor pe LinkedIn găsiţi în declaraţia de protecţie a datelor a LinkedIn. 
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Utilizarea Linked Insight Tag se face în scopul furnizării de rapoarte detaliate privind campaniile şi pentru obţinerea de 
informaţii despre vizitatorii site-ului nostru, aşadar, pentru interesele noastre de publicitate şi marketing. În calitate de 
client al soluţiilor de marketing LinkedIn, folosim LinkedIn Insight Tag pentru a urmări conversiile, pentru retargeting în 
privinţa vizitatorilor site-ului nostru şi pentru a obţine informaţii suplimentare despre utilizatorii LinkedIn care vizualizează 
anunţurile noastre publicitare. 
 
Dacă sunteţi utilizator LinkedIn şi nu doriţi ca LinkedIn să colecteze prin intermediul site-ului nostru datele dvs., pe care 
să le coreleze cu datele dvs. de membru stocate în LinkedIn, trebuie să vă delogaţi din LinkedIn înainte de a vizita site-
ul nostru. Prin setarea corespunzătoare a browserului dvs., puteţi împiedica execuţia codului java script necesar acestui 
instrument. 

Cookie-ul opt-out este valabil doar în acest browser, doar pentru site-ul nostru şi este stocat pe terminalul dvs. Dacă 
ştergeţi cookie-urile din acest browser, trebuie să setaţi din nou cookie-ul opt-out. 

8.4. Outbrain  
În unele zone ale site-ului nostru web folosim tehnologia furnizorului Outbrain UK Ltd, 5th Floor, The Place, 175 High 
Holborn, Londra, WC1V7AA UK. Cu ajutorul unui așa-numit widget, utilizatorii sunt direcționați către alte conținuturi de 
pe site-ul nostru web și de pe site-uri web ale unor terțe părți care ar putea fi, de asemenea, de interes pentru 
dumneavoastră. Conținutul afișat în widgetul Outbrain este controlat și furnizat automat de Outbrain în ceea ce privește 
conținutul și tehnologia.  

Recomandările de lectură integrate de obicei sub un articol sunt determinate pe baza conținutului citit anterior de către 
utilizator. Pentru afișarea acestui conținut suplimentar legat de interese, Outbrain utilizează cookie-uri care sunt stocate 
pe dispozitivul final sau în browserul utilizatorului. Outbrain colectează sursa dispozitivului, tipul de browser, precum și 
adresa IP a utilizatorului, în care ultimul octet este șters pentru anonimizare. Outbrain atribuie un așa-numit Universally 
Unique Identifier (UUID), care poate identifica utilizatorul în funcție de dispozitiv atunci când acesta vizitează un site 
web pe care este implementat widgetul Outbrain. Outbrain creează profiluri de utilizator în care interacțiunile 
utilizatorului (de exemplu, vizualizări de pagini și clicuri) ale unui browser sau dispozitiv final sunt agregate pentru a 
obține preferințele UUID-ului. 

Vă puteți opune în orice moment urmăririi pentru afișarea de recomandări bazate pe interese de către Outbrain; pentru 
a face acest lucru, faceți clic pe câmpul "Decline" (Opt-Out) din cadrul politicii de confidențialitate a Outbrain, disponibilă 
la http://www.outbrain.com/de/legal/privacy. Aici puteți obține, de asemenea, informații suplimentare despre protecția 
datelor de la Outbrain UK Ltd. Opțiunea de renunțare se aplică numai la dispozitivul utilizat de dvs. în fiecare caz și își 
pierde valabilitatea dacă ștergeți cookie-urile. 

9. De ce utilizează Hoffmann plug-in-uri de social media? 
Vă oferim posibilitatea de a utiliza pe site-ul nostru aşa-numitele „butoane de social media”. Aceste butoane sunt 
integrate în site ca grafic conţinând un link către site-ul corespunzător al furnizorului de buton. Făcând clic pe grafic, 
veţi fi redirecţionat către serviciile furnizorilor respectivi. Numai atunci datele dvs. vor fi trimise furnizorilor respectivi. 
Dacă nu faceţi clic pe grafic, nu are loc niciun schimb între dvs. şi furnizorii butoanelor de social media. Pentru informaţii 
despre modul în care datele dvs. sunt colectate şi utilizate în reţelele sociale, consultaţi termenii şi condiţiile de utilizare 
ale furnizorilor respectivi.  
  
Am inclus pe site-ul nostru butoanele de social media ale următoarelor companii: 
  
YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA 
Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA) 
Twitter Inc. (795 Folsom St. – Suite 600 – San Francisco – CA 94107 – USA) 
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) 
Xing (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland) 
 

9.1. YouTube 
Am inclus pe site-ul nostru clipuri video care sunt stocate pe YouTube şi pot fi redate direct de pe site-urile noastre. 
YouTube este un serviciu multimedia al LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”), o societate 
afiliată Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google”). Temeiul juridic este art. 6 
alin. 1 p. 1 lit. f din RGPD, bazat pe interesul nostru legitim în integrarea conţinutului video şi de imagine. 
Când dvs. vizitaţi site-ul nostru, YouTube şi Google primesc informaţiile pe care le-aţi accesat în partea de jos a site-
ului nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă sunteţi conectat la YouTube sau Google sau nu. YouTube şi Google 
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utilizează aceste date în scopuri promoţionale, de cercetare a pieţei şi de proiectare a site-urilor în funcţie de necesităţi. 
Dacă accesaţi YouTube pe site-ul nostru în timp ce sunteţi conectat la profilul dvs. YouTube sau Google, cele două pot 
să asocieze acest eveniment profilurilor pe care le aveţi la ele. Dacă nu doriţi ca asocierea să aibă loc, este necesar să 
vă deconectaţi de la Google înainte de a accesa site-ul nostru.  
Puteţi configura browserul să respingă modulele cookie, aşa cum se arată mai sus sau puteţi preveni colectarea de 
date generate de cookie-uri şi referitoare la utilizarea de către dvs. a acestui site precum şi prelucrarea acestor date de 
către Google prin dezactivarea din setările de publicitate ale Google a butonului „publicitate personalizată pe web”. În 
acest caz, Google va afişa doar anunţuri nonpersonalizate. 
Pentru mai multe informaţii, consultaţi notificarea de confidenţialitate Google, care se aplică şi YouTube. 
  

9.2. Profiluri de social media 
Conţinutul şi ofertele sunt publicate şi partajate în mod regulat pe profilurile de social media ale Hoffmann SE (denumit 
în continuare Hoffmann). În cele ce urmează, vă explicăm cum ne ocupăm pe paginile noastre de social media de 
datele dvs. cu caracter personal. 
 

9.2.1. Responsabili pentru procesarea datelor dumneavoastră 
Hoffmann rulează pagini de social media pe reţelele sociale: 

 Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) pentru pagina de Facebook 
 New Work SE (Am Strandkai 1 - 20457 Hamburg - Deutschland) pentru site-ul Xing 
 Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) pentru pagina Instagram 
 LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Irland) pentru pagina LinkedIn 
 Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) pentru pagina YouTube 
 Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland) pentru 

pagina Twitter 

Datorită clauzelor legale existente între Hoffmann SE şi operatorul reţelei sociale respective, avem o responsabilitate 
comună în conformitate cu art. 26 din RGPD.  
 
Hoffmann este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. în măsura în care comunicaţi direct cu noi prin intermediul 
profilurilor noastre de social media sau partajaţi conţinut personal cu noi. Excepţiile se aplică prelucrării datelor descrise 
mai jos, cum ar fi:  

 la analiza de utilizare (aşa-numitele servicii de analiză sau insight-uri ale paginii); suntem responsabili în 
comun cu operatorul platformei respective de social media sau  

 în măsura în care operatorul platformei respective de social media stabileşte singur natura, domeniul de 
aplicare şi scopurile prelucrării datelor. 
 

9.2.2. Ce date sunt colectate şi în ce scop? 
Menţinem profiluri de social media în scopul informării despre servicii, produse, promoţii şi evenimente şi pentru a 
rămâne în contact cu dvs., în calitate de vizitatori şi utilizatori ai site-ului respectiv. Când vizitaţi site-urile noastre de 
socializare, Hoffmann colectează în general toate mesajele, conţinutul şi alte informaţii pe care ni le furnizaţi direct, de 
exemplu, atunci când publicaţi, conectaţi, partajaţi sau trimiteţi un mesaj privat.  

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. sunt interesele noastre legitime menţionate mai sus, conform art. 6 alin. 
1 lit. f din RGPD şi art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD dacă, pentru iniţierea sau derularea contractului, ne trimiteţi o cerere 
referitoare la compania noastră, produsele sau serviciile noastre.  

Desigur, dacă aveţi un cont în respectiva reţea socială, putem vedea şi informaţiile dvs. publice, cum ar fi numele de 
utilizator, imaginea de profil, alte informaţii din profilul dvs. public şi conţinutul pe care îl partajaţi cu un anumit grup 
public. Baza legală este consimţământul dvs., conf. art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD. 

 

9.2.3. Prelucrarea datelor dvs. de către operatorul platformei de social media 
Vă rugăm să reţineţi că operatorul platformei respective de socializare este singurul responsabil pentru procesarea 
datelor dvs. pe platforma de social media şi că utilizarea dvs. determină natura, domeniul de aplicare şi scopurile 
procesării datelor dvs. De fiecare dată când interacţionaţi cu paginile noastre de social media, operatorul platformei 
respective de social media utilizează module cookie şi tehnologii similare pentru a înregistra comportamentul dvs. de 
utilizare. Operatorii reţelelor sociale pot vizualiza statistici generale privind interesele şi caracteristicile demografice 
(precum vârsta, sexul, regiunea) ale utilizatorilor platformelor de social media. Dorim să subliniem faptul că atunci când 
vizitaţi paginile noastre de socializare, datele dvs. ca utilizator ar putea fi procesate şi în afara UE.   
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Nu avem nicio influenţă asupra proceselor de prelucrare a datelor pe platformele de social media, nici asupra posibilei 
transmiteri a datelor dvs. către ţări din afara UE, aceste procese de prelucrare şi transmitere nefiind incluse în prezenta 
declaraţie de protecţie a datelor. În acest sens, ne referim la instrucţiunile de protecţie a datelor ale operatorului 
platformei respective de socializare: 

 Politica de date a Facebook la https://www.facebook.com/policy , 
 Politica de confidenţialitate a Instagram lahttps://help.instagram.com/519522125107875 , 
 Politica de confidenţialitate a XING la https://privacy.xing.com/de 
 Politica de confidenţialitate a LinkedIn la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-

basic_footer-privacy-policy 
 Declaraţia de confidenţialitate a YouTube la https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de  
 Politica de confidenţialitate a Twitter la https://twitter.com/de/privacy  

9.2.4. Analiza utilizării (servicii de analiză sau informaţii despre pagină) 
De fiecare dată când interacţionaţi cu paginile noastre de social media, operatorul platformei respective de social media 
foloseşte cookie-uri şi tehnologii similare pentru a înregistra comportamentul de utilizare al vizitatorilor şi al abonaţilor 
paginilor respective. Pe această bază, operatorii platformelor de social media primesc aşa-numitele „insight-uri ale 
paginilor”. Insight-urile unei pagini conţin doar informaţii statistice, anonime despre vizitatori, care nu pot fi atribuite unei 
persoane anume. Statisticile anonime de utilizare se bazează pe comentarii, aprecieri, partajare, număr de vizitatori, 
acoperirea realizată de o postare, accesarea diferitelor secţiuni ale paginilor precum şi statistici privind vârsta, limba, 
originea sau interesele abonaţilor. Nu avem acces la datele cu caracter personal utilizate de operatorii platformelor de 
social media pentru crearea de insight-uri ale paginilor (statisticile paginilor). Selectarea şi pregătirea datelor de tip 
insight se realizează exclusiv de către operatorul platformei respective de social media. 

Cu ajutorul insight-urilor paginii, obţinem informaţii despre modul în care sunt utilizate profilurile noastre de social media, 
despre interesele vizitatorilor profilurilor noastre de social media şi despre subiectele şi conţinuturile deosebit de 
populare. Acest lucru ne permite să optimizăm activităţile profilului nostru de social media, de exemplu, printr-o mai 
bună planificare şi alegere a conţinutului în raport cu interesele şi obiceiurile de utilizare ale publicului nostru.  

Temeiul juridic al prelucrării este interesul nostru legitim (art 6 alin. 1 lit. f din RGPD) cu privire la analiza datelor furnizate 
de către operatorul platformei respective de social media, în scopul optimizării ofertei noastre web şi al măsurătorilor 
noastre de marketing. 

Hoffmann şi operatorul platformei respective de social media sunt responsabili în comun pentru prelucrarea datelor care 
serveşte la generarea de insight-uri ale paginii. Pentru mai multe informaţii privind procesarea datelor dvs. personale 
de către operatorul platformei respective de socializare în contextul creării şi prelucrării statisticilor de utilizare, vă rugăm 
să consultaţi informaţiile privind statisticile de utilizare de pe următoarele pagini ale platformelor respective de social 
media: 

 Insight-uri Facebook la https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , 
 Insight-uri Instagram la https://help.instagram.com/788388387972460?helpref=faq_content , 
 Xing la https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/informationen-die-wir-auf-grund-ihrer-nutzung-

von-xing-automatisch-erhalten 
 Politica de confidenţialitate a LinkedIn (insight-uri agregate) la https://www.linkedin.com/legal/privacy-

policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy  
 Insight-uri YouTube la https://youtubeinsights.withgoogle.com/ 
 Insight-uri audienţă Twitter (Twitter Audience Insights) la https://business.twitter.com/de/analytics/audience-

insights.html  

Informaţii suplimentare privind prelucrarea datelor de către operatorul platformei respective de social media în contextul 
publicităţii bazate pe interese precum şi opţiunile de setare a profilului şi a preferinţelor dvs. de publicitate pot fi găsite 
pe următoarele pagini ale platformelor respective de social media 

 Facebook la https://de-de.facebook.com/ads/preferences  
 Twitter la https://help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads ,  
 Instagram la https://help.instagram.com/410983803065364?helpref=search&sr=6&query=werbung , 
 Xing la https://privacy.xing.com/de 
 LinkedIn la https://www.linkedin.com/psettings/  
 YouTube la https://adssettings.google.com/anonymous 
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9.2.5. Ce drepturi aveţi şi faţă de cine le puteţi exercita? 
Dacă nu mai doriţi ca Hoffmann să vă proceseze datele aşa cum este descris aici, vă rugăm să utilizaţi opţiunile „nu 
mai îmi place această pagină” şi/sau „mă dezabonez la această pagină” pentru a anula conectarea profilului dvs. de 
utilizator la respectiva pagină a Hoffmann de social media. 
 
În ceea ce priveşte prelucrarea datelor de către Hoffmann, vă puteţi exercita în orice moment drepturile menţionate mai 
jos în raport cu Hoffmann precum şi în raport cu operatorul platformei respective de socializare în ceea ce priveşte 
prelucrarea de către acesta a datelor dvs. Găsiţi informaţii suplimentare în declaraţiile de protecţie a datelor ale 
operatorului reţelei sociale respective.  
În cazul în care v-aţi dat consimţământul către Hoffmann SE, puteţi să-l revocaţi oricând, cu efect pentru viitor, 
prin e-mail sau prin poştă la adresele de contact menţionate mai sus. Atâta vreme cât Hoffmann SE vă 
procesează datele pe baza unei evaluări de interese, puteţi să vă opuneţi procesării.  
 

10. Când se şterg datele dvs.? 
După derularea completă a contractului sau după ştergerea contului dvs. de client, personalul responsabil blochează 
datele dvs. împiedicând astfel o utilizare ulterioară şi le şterge după expirarea perioadelor de păstrare prevăzute de 
legislaţia fiscală şi comercială, mai puţin în cazul în care v-aţi dat acordul explicit pentru utilizarea în continuare a datelor 
dvs. sau în cazul în care ne rezervăm dreptul de a utiliza datele dincolo de acest termen în măsura permisă de lege, 
situaţie despre care oferim informaţii în prezenta declaraţie de protecţie a datelor. Ştergerea contului dvs. de client este 
posibilă în orice moment şi poate fi efectuată fie prin trimiterea unui mesaj informal la opţiunea de contact menţionată 
mai sus, fie printr-o funcţie furnizată în acest scop în contul clientului. 

11. Ce drepturi aveţi în ceea ce priveşte protecţia datelor? 
În raport cu responsabilii de protecţia datelor, cu respectarea prevederilor legale, aveţi dreptul la informare (art. 15 
RGPD), la corectarea datelor (art. 16 RGPD), la ştergerea lor (art. 17 RGPD), la limitarea procesării lor (art. 18 RGPD) 
precum şi la portabilitatea acestor date (art. 20 RGPD). De asemenea, aveţi dreptul de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere (art. 77 RGPD). 

În cazul în care v-aţi dat consimţământul către Hoffmann SE sau către o companie a Hoffmann Group, puteţi 
să-l revocaţi oricând, cu efect pentru viitor, prin e-mail, fax sau printr-o scrisoare. Persoana de contact 
responsabilă pentru compania grupului Hoffmann o puteţi găsi aici. 

Atâta vreme cât Hoffmann SE şi companiile Hoffmann Group vă procesează datele pe baza unei evaluări de 
interese, puteţi să vă opuneţi procesării. În acest caz, nu mai procesăm datele dvs., mai puţin în situaţia în care 
compania responsabilă în acest sens va dovedi că există motive imperioase de protecţie relativ la procesare, 
care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dvs., sau în situaţia în care procesarea serveşte la 
constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenţii legale. 

Dacă doriţi să vă revocaţi consimţământul în raport cu o companie parteneră sau cu o terţă parte ori să vă 
opuneţi prelucrării datelor ori dacă doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile de mai sus, veţi găsi aici 
datele de contact ale companiilor partenere respective sau ale terţilor. 


