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Notificare privind protecția datelor cu caracter personal – 01 Octombrie 2019 
 
 
Informații generale 
Termenii precum „noi”, „nouă”, „al nostru”, etc., folosiți în această notificare privind protecția datelor se 
referă la HILTI ROMANIA SRL, persoană juridică română cu sediul în Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29, 
etaj 3, Sector 5, Bucuresti, Romania, cod postal 050881, înregistrată la Oficiul Registrului Ilfov sub nr. 
J40/1750/12.02.2019, cod unic de înregistrare RO17131957, telefon:+40213523000, fax: 
+402135051815181 (denumită în continuare „Hilti”). Termeni precum „dumneavoastră” și „al 
dumneavoastră” etc., se referă la dumneavoastră ca persoană fizică. 
Termenul „date cu caracter personal” utilizat în această notificare privind protecția datelor se referă la 
toate informațiile care sunt atribuite sau pot fi atribuite unei persoane. 
Hilti este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în măsura în care sunt 
legate de acest joc. 
Accesul la site-ul web 
De fiecare dată când un utilizator solicită sau încearcă să solicite un fișier de pe serverul nostru web, 
de exemplu atunci când vizitați site-ul nostru web prin intermediul browser-ului dvs., datele sunt 
salvate de server sub forma unor fișier-jurnal. În detaliu, următoarele date sunt salvate în fișiere-jurnal 
de fiecare dată când se accesează sau se transmite o solicitare: 
- Adresa IP a computerului de pe care se transmite solicitarea 
- Data și ora solicitării 
- Numele, adresa URL și cantitatea de date transmise 
- Notificare conform căreia datele au fost colectate cu succes sau motivul pentru care nu a reușit 
solicitarea  
- Tipul și versiunea sistemului de operare al computerului de pe care se transmite solicitarea (dacă 
este transferat) 
- Rezoluția ecranului și adâncimea de culoare (dacă este transferat) 
- Tipul și versiunea browser-ului folosit (dacă este transferat) 
- Setarea limbii și modulele de extensie (plug-in) instalate ale browser-ului folosit (dacă este 
transferat) 
- Site-ul web de pe care s-a făcut accesul (dacă a fost transferat) 
Analizăm automat aceste fișiere-jurnal în scopul remedierii defecțiunilor și protecției împotriva 
pericolelor (cum ar fi prevenirea atacurilor hackerilor). Din acest motiv, adresa IP este salvată până la 
șapte zile. În cazuri individuale, cum ar fi atunci când apar probleme, erori sau incidente de securitate, 
fișierele-jurnal pot fi analizate manual de către noi. Ne rezervăm în plus dreptul de a analiza fișierele-
jurnal, într-o formă anonimizată, în scopuri statistice. Anonimizarea înseamnă modificarea datelor cu 
caracter personal sau a celor legate de client, în care alocarea unor informații individuale despre 
persoană sau client nu mai este posibilă sau este posibilă doar folosind resurse semnificative și 
disproporționat de mari de timp, cost și umane. 
Prelucrarea datelor descrisă mai jos este necesară pentru a ne proteja interesele legitime în 
conformitate cu Art. 6 paragraful 1 (f) din Regulamentul general privind protecția datelor. Interesul de a 
furniza site-ul web și de a menține integritatea tehnică a acestuia, precum și evaluarea anonimizată în 
scopuri statistice depășește interesele persoanei vizate. Acest lucru este valabil în special, deoarece 
datele cu caracter personal sunt prelucrate doar într-o măsură foarte limitată și nu este posibil să 
identificăm persoana vizată pe baza adresei IP fără examinare judiciară sau administrativă. 
Prelucrarea datelor dvs. 
Când utilizați site-ul web ca utilizator înregistrat, noi prelucrăm, în plus, alte date (inclusiv cele care au 
o legătură personală) așa cum este descris mai jos: 
Când jucați jocul pentru browser: numele jucătorului, parola (criptată) și punctajul alocat; 
Când participați la extragere: datele utilizatorului furnizate la înregistrare, inclusiv numele și 
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prenumele, adresa de e-mail, precum și (dacă este necesar) numele clientului și numărul de client 
pentru a asigura eligibilitatea participării, pentru a determina câștigătorul și pentru a trimite eventualele 
premii. Prelucrăm aceste date pentru ca dvs. să puteți juca voluntar ca utilizator înregistrat; dacă este 
necesar, pentru a permite participarea dvs. voluntară la extragere; prelucrăm, de asemenea, datele 
dvs. (inclusiv cele care au o legătură personală) pentru a răspunde la întrebările și solicitările pe care 
le puteți avea prin utilizarea site-ului web, cum ar fi acele probleme care au legătură cu furnizarea de 
servicii de asistență tehnică; pentru a respecta prevederile legale (cum ar fi obligațiile fiscale sau 
comerciale de păstrare a datelor); în scop de marketing mesaje de marketing, pentru comunicarea de 
oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente; în alte scopuri în care ne-ați oferit în mod 
voluntar consimțământul și ne-ați furnizat date referitoare la persoana dvs. 
Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal menționate mai sus este, în principiu, voluntară. Cu toate 
acestea, rețineți că puteți fi împiedicat să utilizați jocul pentru browser și puteți fi, de asemenea, 
împiedicat să participați la extragere dacă nu sunt oferite datele dvs. cu caracter personal. 
Prelucrarea descrisă mai jos este necesară pentru a ne proteja interesele legitime în conformitate cu 
Art. 6 paragraful 1 (f) din Regulamentul general privind protecția datelor. Interesul de a furniza jocul 
pentru browser și efectuarea corectă a extragerii premiilor depășește interesele persoanei vizate. 
Acest lucru este valabil în special, deoarece (i) atât utilizarea jocului pentru browser, cât și participarea 
la extragere sunt voluntare; (ii) datele cu caracter personal sunt prelucrate într-o măsură limitată, în 
măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura utilizarea eficientă a jocului pentru browser 
și pentru un proces eficient de extragere a premiilor în conformitate cu condițiile de participare. 
Utilizarea Cookie-urilor 
Cookie-urile sunt fișiere foarte mici care sunt salvate pe computer sau dispozitivul mobil al 
utilizatorului atunci când vizitează un site web. Folosim așa-numitele cookie-uri de sesiune, care sunt 
șterse imediat după închiderea browser-ului; precum și alte cookie-uri și așa-numitele cookie-uri 
HTML 5 (obiecte de stocare locală HTML), care rămân salvate chiar și după închiderea browser-ului. 
Folosim cookie-uri, printre altele, în următoarele scopuri: 
Identificarea utilizatorilor înregistrați care se conectează la site-ul web pentru a-și gestiona 
participarea la joc. 
Puteți modifica setările cookie-urilor sau refuza complet acceptarea cookie-urilor. Majoritatea browser-
elor conțin, în secțiunea de ajutor din bara de instrumente, instrucțiuni despre cum puteți gestiona 
browser-ul, astfel încât să nu fie acceptate cookie-uri noi, cum puteți seta browser-ul să vă informeze 
atunci când sunt primite cookie-uri noi sau cum puteți dezactiva complet cookie-urile. Vă rugăm să 
rețineți că, în acest caz, utilizarea site-ul web va fi limitată. 
Observație privind consimțământul 
În măsura în care ne-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea datele dvs. cu caracter personal, 
puteți revoca acest consimțământ în orice moment, fără a influența legalitatea prelucrării datelor. 
Categorii de destinatari 
Datele de contact și adresa câștigătorului pot fi transferate partenerului nostru logistic pentru a ne 
permite să livrăm eventualele premii. 
Transferul datelor cu caracter personal în țări terțe 
Nu există nicio intenție de a transfera datele dvs. cu caracter personal în așa-numitele țări terțe. Țările 
terțe sunt cele situate în afara UE sau SEE. În aceste țări, nivelul de protecție a datelor aplicabil poate 
fi mai limitat decât în statele din UE sau SEE. 
Indiferent de acest lucru, Hilti va asigura un nivel de protecție adecvat pentru datele dvs. cu caracter 
personal dacă ar fi transferate într-o țară terță. Hilti ar face acest lucru solicitând destinatarului datelor 
să semneze un așa-numit contract standard UE. Acesta este un contract care conține un limbaj care a 
fost aprobat de Comisia Europeană în scopul asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu 
caracter personal transferate în țări terțe. 
Perioada de stocare 
Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate de noi doar atâta timp cât este necesar pentru ca noi 
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să le prelucrăm în conformitate cu scopurile permise prin lege. Blocarea va înlocui ștergerea, în 
măsura în care ștergerea completă intră în conflict cu perioadele legale, statutare sau contractuale de 
stocare. 
Securitatea datelor 
Hilti cunoaște semnificația securității datelor. Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, am 
implementat măsuri și garanții adecvate, inclusiv măsuri tehnice și organizatorice împotriva accesului 
neautorizat, a utilizării necorespunzătoare sau a ștergerii sau pierderii accidentale, atât în mediul 
online, cât și offline. De exemplu, atunci când utilizați site-ul nostru web, comunicarea cu browser-ul 
dvs. este criptată printr-un protocol securizat SSL (secure socket layer). Acesta este motivul pentru 
care, atunci când utilizați site-ul nostru web, datele dvs. cu caracter personal sunt criptate și transmise 
pe internet în faza de înregistrare. Cu toate acestea, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că, în ciuda 
eforturilor noastre de a vă proteja datele cu caracter personal împotriva posibilelor riscuri, nu există 
securitate absolută în IT și în lumea online. 
Drepturile dumneavoastră 
Dorim să vă informăm că articolele 15-21 din Regulamentul general privind protecția datelor prevăd 
următoarele drepturi ale persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate: dreptul de 
informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare și ștergere a acestora, dreptul de 
restricționare a prelucrării, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a va opune prelucrării 
datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justiției și 
condițiile în care acestea pot fi exercitate și. dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a va 
retrage în orice moment consimțământul și dreptul la portabilitatea datelor. 
În plus, potrivit articolului 77 din Regulamentul general privind protecția datelor, fără a aduce atingere 
oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința, în care 
se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care persoana 
consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă Regulamentul general 
privind protecția datelor. 
Pentru exercitarea drepturilor veți putea înainta o cerere scrisă, datată și semnată la adresa  sediului 
social al Societății din momentul exercitării dreptului. 
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