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Politica de confidentialitate 

 

Confidentialitatea dumneavoastra este preocuparea noastra 
 
Aceasta politica de confidentialitate contine informatii despre ce tip de date cu caracter personal sunt 
colectate de JUMO GmbH & Co. KG, Moritz-Juchheim-Str. 1, 36039 Fulda, Germany (numita in continuare 
JUMO GmbH & Co. KG sau noi) si cum sunt aceste date prelucrate. 
 
Va multumim pentru interesul manifestat fata de compania noastra ca si fata de produsele si serviciile 
noastre. Dorim sa ne asiguram ca va simtiti in siguranta atunci cand vizitati web-site-ul nostru in privinta 
protejarii datelor dumneavoastra personale. Deoarece noi luam foarte in serios aspectul legat de proctia 
datelor cu caracter personal, noi prelucram datele dumneavoastra personale in mod confidential si in 
concordanta cu prevederile Regulamentului 679/2016 si cu aceasta politica de confidentialitate. 
Conformitatea cu prevederile Regulamentului General de Protectia a Datelor (GDPR) si cu prevederile 
legislatiei nationale a statelor membre in domeniul protectiei datelor este un lucru este un lucru implicit pentru 
noi. Vrem sa stiti ce fel de date colectam, pana la ce punct, si in ce fel le folosim. 
 
Informatii generale legate de prelucrarea datelor 
 
1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal     
 
Colectam si utilizam datele personale ale utilizatorilor doar in masura in care acestea necesare pentru a 
furniza un site web functional. Datele personale ale utilizatorilor nostri sunt colectate si utilizate numai cu 
consimtamantul utilizatorilor. O exceptie se face in cazurile in care un consimtamant anterior nu poate fi 
obtinut din considerente practice si prelucrarea datelor este permisa de lege. 
 
2. Baza legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Doar in masura in care obtinem consimtamantul persoanelor vizate pentru prelucrarea datelor lor personale, 
Articolul 6, Paragraful 1 (a) al Regulamentului General de Protectia a Datelor (UE) serveste ca baza legala 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Articolul 6, Paragraful 1 (b) al Regulamentului General de 
Protectia a Datelor (UE) serveste ca baza legala pentru prelucrarea datelor personale necesare executarii 
unui contract in care persoana vizata este parte contractuala. Acest lucru se aplica si actiunilor de prelucrare 
necesare pentru a executa masuri pre-contractuale. Articolul 6, Paragraful 1 (c) al GDPR serveste ca baza 
legala doar in masura in care prelucrarea datelor personale este necesara pentru indeplinirea unei obligatii 
legale in care compania noastra este supusa. Articolul 6, Paragraful 1 (d) al GDPR serveste ca baza legala in 
cazul in care interesele vitale ale persoanelor vizate sau ale altor persoane necesita prelucrarea datelor lor 
personale. Articolul 6, Paragraful 1 (f) al GDPR serveste ca baza legala pentru prelucrare daca prelucrarea 
este necesara pentru protejarea unui interes legitim al companiei noastre sau a unei terte parti si daca 
interesele, drepturile fundamentale si libertatile persoanelor vizate nu depasesc primul interes. 
 
Stergerea datelor cu caracter personal si durata de stocare a lor 
 
Datele personale ale persoanelor vizate vor fi sterse sau blocate de indata ce scopul colectarii lor inceteaza 
sa se mai aplice. Datele personale pot fi stocate si dupa aceasta perioada daca acest lucru a fost prevazut de 
legiuitorul european sau national in reglementarile, legile sau alte dispozitii ale UE la care este supusa 
persoana responsabila. De asemenea datele personale ale persoanelor vizate vor fi sterse sau blocate daca 
expira o perioada de depozitare prevazuta de standardele mentionate mai sus, cu exceptia cazului in care 
stocarea ulterioara a datelor este necesara pentru incheierea sau indeplinirea unui contract.   
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Date non-pernonale colectate in mod automat 
 
Pentru scopuri organizatorice si tehnice, urmatoarele date sunt salvate in timpul utilizarii website-ului nostru: 
 
- informatii despre tipul si versiunea browser-ului utilizat 
- sistemul de operare al utilizatorului 
- furnizorul de internet al utilizatorului 
- adresa IP a utilizatorului 
- data si ora accesului 
- website-ul de pe care sistemul utilizatorul aceseaza website-ul nostru 
- website-urile accesate de sistemul utilizatorului prin website-ul nostru 
 
Evaluam aceste date tehnice in mod anonim si numai in scopuri statistice asa incat sa putem optimiza in mod 
constant website-ul nostru si sa il facem mai atractiv pentru dumneavoastra. Stocarea temporara a adresei IP 
de catre sistem este necesara pentru a permite website-ului nostru sa fie livrat pe computerul utilizatorului. 
Adresa IP a utilizatorului ramane stocata in acest scop pe durata sesiunii. Mai mult, folosim aceste date 
pentru a detecta cazurile de utilizare incorecta, pentru a documenta si pentru a prevedea aceste tentative.   
 
Utilizarea de module Cookie 
 
Siteul noastru utilizeaza module cookie. Fișierele cookie sunt fișiere text care sunt stocate în browserul de 
Internet sau de pe browserul de Internet în sistemul informatic al utilizatorului. Dacă un utilizator vizitează un 
site Web, un modul cookie poate fi stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Acest modul cookie conține 
un șir caracteristic care permite identificarea browserului dacă site-ul web este accesat din nou. 
 
Utilizăm cookie-uri pentru a face site-ul nostru mai ușor de utilizat. Unele elemente ale site-ului nostru 
necesită de asemenea să fie posibilă identificarea browserului solicitant după o schimbare a paginii. 
 
Urmatoarele date sunt stocate si transmise in modului cookie:  
 
- Elementele dintr-un coș de cumpărături: datele utilizatorului sunt salvate în sesiunea utilizatorului până când 
comanda este finalizată. 
 
De asemenea, folosim cookie-uri pe site-ul nostru, ceea ce permite o analiză a comportamentului 
navigatorului utilizatorului. 
 
În acest fel, pot fi transmise următoarele date: 
 
-  Termenii de căutare introdusi 
-  Frecvența vizualizărilor de pagină 
-  Utilizarea funcțiilor site-ului web 
 
Datele de utilizator colectate în acest mod sunt pseudonimizate prin măsuri de precauție tehnice. Prin urmare, 
nu mai este posibilă alocarea datelor către utilizator. Datele nu sunt stocate împreună cu alte date de 
utilizator personale. 
 
Când vizitați site-ul nostru, un banner de informații informează utilizatorii despre utilizarea cookie-urilor în 
scopuri analitice și face trimtere la această politică de confidențialitate. În acest context, există și o notă 
despre modul de prevenire a stocării cookie-urilor prin intermediul setărilor browserului. Scopul utilizării 
cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este de a simplifica utilizarea site-urilor web pentru 
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utilizatori. Unele funcții ale site-ului nostru nu pot fi furnizate fără utilizarea cookie-urilor. Astfel de funcții 
necesită recunoașterea browserului după o schimbare a paginii. 
 
Avem nevoie de module cookie pentru următoarele aplicații: 
 
- Coșul de cumparaturi 
- Amintirea termenilor de căutare 
 
Datele de utilizator colectate prin cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic nu sunt folosite pentru a 
crea profiluri de utilizator. Utilizarea cookie-urilor de analiză (browser, capabilități Java script, rezoluție ecran, 
dispozitiv final, latime de bandă, locație) are scopul de a îmbunătăți calitatea site-ului nostru web și a 
conținutului acestuia. Cookie-urile de analiză ne indică modul în care site-ul este utilizat și acest lucru ne 
permite să ne optimizăm în permanență oferta. 
 
Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise pe site-ul nostru. Prin urmare, 
dumneavoastră, ca utilizator, dețineți controlul deplin asupra utilizării cookie-urilor. Puteți dezactiva sau 
restricționa transmiterea modulelor cookie prin modificarea setărilor din browserul dumneavoastra de internet. 
Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face si in mod 
automat. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru, este posibil să nu mai fie posibilă 
utilizarea tuturor funcțiilor site-ului în cea mai mare măsură. 
 
Securitate 
 
Am luat măsuri de securitate tehnice și organizaționale pentru a vă proteja datele personale de pierderi, 
distrugeri, manipulări și acces neautorizat. Toți angajații noștri și toate părțile terțe implicate în prelucrarea 
datelor sunt obligați să respecte legea privind protecția datelor și să trateze confidențial datele cu caracter 
personal. Atunci când datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate, informațiile sunt transmise în 
formă criptată pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a datelor de către terți. Măsurile noastre de 
securitate sunt revizuite în mod continuu în funcție de evoluțiile tehnologice. De asemenea, folosim o 
conexiune securizată de date (https) pentru a transmite date în zona comerciala a site-ului nostru. 
 
Formularul de contact 
 
Există mai multe formulare de contact pe site-ul nostru care pot fi utilizate pentru contactul electronic. Dacă 
un utilizator utilizează această opțiune, datele introduse în masca de intrare vor fi transmise la noi și stocate. 
Aceste date includ: 
 
- Subiect: 
- Nume 
- Companie 
- Strada 
- Cod poștal 
- Locație 
- E-mail 
- Telefon 
- Poziția 
- Mesajul tau 
 
Următoarele date sunt de asemenea stocate în momentul trimiterii mesajului: 
 
- Data și ora trimiterii 
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Acordul dvs. este obținut pentru prelucrarea datelor în scopul realizarii procesului de trimitere și se face 
trimitere la această politică de confidențialitate. Alternativ, ne puteți contacta prin adresa de e-mail furnizată. 
În acest caz, datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail sunt stocate. În acest context, datele nu 
sunt transmise terților. Datele sunt folosite exclusiv pentru procesarea conversației. 
 
Baza legală pentru prelucrarea datelor este Articolul 6 Paragraful 1 (a) din GDPR în cazul în care utilizatorul 
și-a dat consimțământul. Baza legală pentru prelucrarea datelor transmise în cursul trimiterii unui e-mail este 
Articolul 6 Paragraful 1 (f) din GDPR. În cazul în care scopul contactului prin e-mail este încheierea unui 
contract, atunci o bază legală suplimentară pentru procesare este Articolul 6 Paragraful 1 (b) din GDPR. 
 
Datele personale din masca de intrare sunt prelucrate numai în scopul manipulării solicitării de contact. În 
cazul unei solicitări de contact prin e-mail, aceasta constituie, de asemenea, interesul legitim necesar în 
prelucrarea datelor. Celelalte date personale prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc la prevenirea 
utilizării necorespunzătoare a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre de 
tehnologie a informației. 
 
Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare in vederea scopului pentru care au fost colectate. 
 
Utilizatorul își poate revoca consimțământul privind prelucrarea datelor personale în orice moment. În cazul în 
care utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta poate să obiecteze în orice moment la stocarea datelor 
sale personale. În astfel de cazuri, conversația nu poate fi continuată. Utilizatorul își poate revoca 
consimțământul în orice moment prin e-mail, telefon, fax sau scrisoare. Toate datele personale stocate în 
cursul stabilirii contactului sunt șterse în acest caz. 
 
Confirmarea informațiilor de contact / clienți 
 
Ca urmare a stabilirii unui contact prin intermediul unui formular de contact pe Internet, prin e-mail sau în 
formă personală (prin vizita, telefonic, vizitarea unui târg), în timpul căruia sunt stocate datele dvs. personale 
transmise, vă vom trimite o confirmare a contactului sub forma informațiilor despre client. În acest context, 
datele nu vor fi transmise terților. Datele sunt folosite exclusiv pentru procesarea conversației. Datele sunt 
șterse de îndată ce nu mai este necesar să se atingă scopul pentru care au fost colectate. 
 
Utilizatorul își poate revoca consimțământul privind prelucrarea datelor personale în orice moment. În cazul în 
care utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta poate să oblige în orice moment stocarea datelor sale 
personale. În astfel de cazuri, conversația nu poate fi continuată. Utilizatorul își poate revoca consimțământul 
în orice moment prin e-mail, telefon, fax sau scrisoare. Toate datele personale stocate în cursul stabilirii 
contactului vor fi șterse în acest caz. 
 
Webinarii 
 
Webinarii oferă oportunitatea comunicării între noi și un grup de persoane care se înregistrează online pentru 
o conferință digitală în scopul obtinerii de informațiilor. Când vă înregistrați pentru un webinar, următoarele 
date sunt necesare pentru a sprijini procesul: 
 
- Numele și prenumele, 
- Gen 
- Adresa de email, 
- Companie, 
 
Pentru a oferi serviciul "Webinar", JUMO GmbH & Co. KG utilizează serviciul GoToWebinar de la Citrix, Citrix 
Headquarters, 4988 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, Statele Unite ale Americii. Citrix este 
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responsabilă pentru furnizarea acestui serviciu și pentru procesarea datelor legate de Citrix. Veți găsi politica 
de confidențialitate a Citrix aici: https://www.citrix.com/about/legal/privacy/. 
 
Noi va trimitem e-mailul, numele și prenumele companiei Citrix în scopul sustinerii webinarului specificat in 
comanda. Datele statistice agregate sunt transmise către JUMO GmbH & Co. KG odată ce webinarul este 
terminat. Dacă ați adresat o întrebare în timpul seminarului, vom primi, de asemenea, informații referitoare la 
întrebarea pe care ați solicitat-o, cum ar fi numele, prenumele sau adresa de e-mail pentru a vă procesa 
solicitarea după seminarul web. Noi suntem responsabili pentru datele stocate la și de către JUMO GmbH & 
Co. KG în scopul realizarii acestui proces. 
 
Când vă înregistrați pentru a participa, veți primi mai multe informații și mementouri despre eveniment înainte 
și după eveniment prin e-mail. 
 
Buletine 
 
Vă puteți abona la un buletin informativ gratuit de pe site-ul nostru. Când vă înregistrați pentru newsletter, 
datele de la masca de intrare sunt transmise la noi. 
 
Următoarele date sunt, de asemenea, colectate în timpul procesului de înregistrare: 
 
-  Adresa IP a calculatorului de acces 
-  Data și ora înregistrării 
-  Subiectele despre care veți primi buletine de știri 
 
Acordul dvs. este obținut pentru prelucrarea datelor în cadrul procesului de înregistrare și se face trimitere la 
această politică de confidențialitate. Datele nu sunt transmise terților în legătură cu prelucrarea datelor pentru 
trimiterea buletinelor informative. Datele sunt folosite exclusiv pentru trimiterea buletinului informativ. Scopul 
colectării adresei de e-mail este de a trimite buletinul informativ. Colectarea altor date personale ca parte a 
procesului de înregistrare servește la prevenirea utilizării necorespunzătoare a serviciilor sau a adresei de e-
mail utilizate. 
 
Durata depozitării 
 
Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopului pentru care au fost 
colectate. Adresa de e-mail a utilizatorului și datele colectate în in acest scop (adresa IP, data și ora 
înregistrării) sunt, din acest motiv stocate atât timp cât abonamentul la newsletter este activ. Alte date cu 
caracter personal colectate în cursul procesului de înregistrare vor fi, în general, șterse după o perioadă de 
șapte zile. 
 
Abonamentul la newsletter poate fi anulat de către utilizatorul respectiv în orice moment. Există o legătură 
corespunzătoare în fiecare buletin informativ. 
 
Acest lucru vă permite, de asemenea, să vă revocați consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter 
personal colectate în timpul procesului de înregistrare. 
 
Utilizarea conectarilor Facebook 
 
Ca parte a prezenței noastre pe Internet, folosim conectari sociale de pe rețeaua de socializare 
facebook.com, care este administrată de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA 
("Facebook"). Conectarile pot fi identificate prin unul dintre logo-urile Facebook (alb "f" pe o faianta albastra, 
butonul "Like" sau un simbol "thumbs up") sau etichetat cu fraza "Facebook social plugin". Lista și aspectul 
conectarilor sociale Facebook pot fi vizualizate aici: http://developers.facebook.com/docs/plugins. Dacă 
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vizitați un site web care conține unul dintre aceste plugin-uri, browserul dvs. deschide în mod normal o 
conexiune directă la serverele Facebook și transmite date pe Facebook pentru a fi salvate pe serverele 
respective. Acest lucru se întâmplă fără consimțământul dvs. și nu necesită un clic pe buton. Conținutul 
plugin-ului este transmis direct din browserul dvs. de pe Facebook și, de acolo, este integrat pe site. Din 
acest motiv, nu avem nici o influență asupra măsurii în care Facebook colectează datele cu acest plugin; ca 
rezultat, vrem să vă informăm despre nivelul nostru de cunoștințe: http://www.facebook.com/help/?faq=17512 
 
Prin activarea și integrarea plugin-urilor, Facebook este informat că ați văzut pagina corespunzătoare a site-
ului nostru. Dacă sunteți conectat (ă) pe Facebook, Facebook poate atribui vizita în contul dvs. Facebook. 
Dacă interacționați cu plugin-urile, de exemplu, dacă faceți clic pe butonul "Caută" sau trimiteți un comentariu, 
informațiile corespunzătoare sunt trimise direct pe Facebook de pe browserul dvs. și salvate acolo. Dacă nu 
aveți un cont Facebook, este încă posibil ca Facebook să primească și să salveze adresa IP. Consultați 
politica de confidențialitate Facebook pentru a afla scopul și sfera de colectare a datelor și prelucrarea și 
utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și drepturile și opțiunile de setare pentru a vă proteja 
confidențialitatea: http://www.facebook.com/policy.php 
 
Dacă aveți un cont Facebook și nu doriți ca Facebook să colecteze date despre dvs. prin intermediul site-ului 
nostru și să le conectați la datele salvate din contul dvs. Facebook, trebuie să vă deconectați de la Facebook 
înainte de a vizita site-ul nostru. 
 
Utilizarea Twitter 
 
Acest site utilizează butoanele serviciului Twitter. Aceste butoane sunt furnizate de Twitter Inc., Str. Folsom 
795, Suite 600, San Francisco, CA 94107, SUA. Ele pot fi identificate prin termeni precum "Twitter" sau 
"Urmați", împreună cu o pasăre albastră stilizată. Utilizând aceste butoane, este posibil să partajați un articol 
sau una dintre paginile noastre prin Twitter sau să urmăriți furnizorul pe Twitter. Dacă un utilizator vizitează o 
pagină de pe acest site care are unul dintre aceste butoane, browserul său deschide o conexiune directă 
către serverele Twitter. Conținutul butoanelor Twitter este transmis direct de pe Twitter în browser-ul 
utilizatorului. Din acest motiv, furnizorul nu are nicio influență asupra domeniului de aplicare al datelor pe care 
Twitter le colectează utilizând acest plugin și dorește să vă informeze în consecință despre nivelul său de 
cunoștințe. Conform acestui fapt, doar adresa IP a utilizatorului și adresa URL a site-ului respectiv sunt 
transmise atunci când este utilizat acest buton, dar numai în scopul afișării butonului. Informații suplimentare 
privind acest lucru pot fi găsite în politica de confidențialitate Twitter la http://twitter.com/privacy.  
 
Puteți schimba setările de confidențialitate Twitter în setările contului la: https://twitter.com/account/settings. 
 
Utilizări ale Instagram 
 
Paginile noastre includ funcțiile serviciului Instagram. Aceste funcții sunt furnizate de Instagram Inc, 1601 
Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA. Dacă sunteți conectat (ă) la contul dvs. Instagram, puteți să 
conectați conținutul paginilor noastre la profilul dvs. Instagram făcând clic pe butonul Instagram. Aceasta 
permite Instagram să asocieze vizita paginilor noastre cu contul dvs. de utilizator. Dorim să subliniem faptul 
că, în calitate de furnizor al acestor pagini, nu primim informații despre conținutul datelor transmise sau 
despre modul în care Instagram le folosește. Informații suplimentare privind acest lucru pot fi găsite în politica 
de confidențialitate a Instagram la: https://instagram.com/about/legal/privacy/ 
 
Utilizarea LinkedIn 
 
Site-ul nostru utilizează funcțiile rețelei LinkedIn. Furnizorul este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, 
Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. De fiecare dată când vizitați una dintre paginile noastre 
care conține funcții ale LinkedIn, se deschide o conexiune la serverele LinkedIn. LinkedIn este informat că ați 
vizitat site-ul nostru cu adresa IP. Dacă faceți clic pe butonul LinkedIn "Recomandă" și sunteți conectat (ă) la 



   

S.C. JUMO Romania S.R.L.              
 
Adresa de livrare 310491-Arad  Zona Industriala Vest , str. III, nr.8  
Adresa de corespondenţă Arad, OP 3 ,CP 149 
Tel: +40257206036 Fax: +40257208037 
Internet: www.jumo.ro   e-mail:info.ro@jumo.net 

  

  
Management System Certificates          Cod fiscal: RO14012765                 
                                                  Nr. Reg. Com.: J02/386/2001       Banca Transilvania Arad      RO64BTRL00201202E18211XX 

  
                                                Administrator:   Dipl. Ing dr. HENSE KLAUS                

contul dvs. LinkedIn, LinkedIn poate asocia vizita dvs. pe site-ul nostru cu dvs. și contul dvs. de utilizator. 
Dorim să subliniem faptul că, în calitate de furnizor al acestor pagini, nu avem informații despre conținutul 
datelor transmise sau despre modul în care le utilizează LinkedIn. Informații suplimentare privind acest lucru 
pot fi găsite în politica de confidențialitate a LinkedIn la: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 
Utilizarea Xing 
 
Site-ul nostru utilizează funcțiile rețelei XING. Furnizorul este XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 
Hamburg, Germania. De fiecare dată când vizitați una dintre paginile noastre care conține funcții ale XING, se 
stabilește o conexiune la serverele XING. Din cate stim noi noastre, datele personale nu sunt stocate. În 
special, nu sunt stocate adrese IP și nici nu este evaluat comportamentul de utilizare. Informații suplimentare 
privind protecția datelor și butonul Share XING pot fi găsite în politica de confidențialitate XING la: 
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection 
 
Utilizarea YouTube 
 
Site-ul nostru utilizează pluginuri de pe site-ul YouTube al companiei Google. Acest site este administrat de 
YouTube, LLC, Cherry Ave 901, San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. Dacă vizitați una dintre 
paginile noastre cu un plugin YouTube, este deschisă o conexiune la serverele YouTube. Serverul YouTube 
este informat cu privire la paginile pe care le-ați vizitat. Dacă sunteți conectat (ă) la contul YouTube, permiteți 
YouTube să asocieze comportamentul dvs. de utilizare a paginii web direct cu profilul dvs. personal. Puteți 
preveni acest lucru prin deconectarea de pe contul YouTube. Informații suplimentare despre modul de 
gestionare a datelor despre utilizatori pot fi găsite în politica de confidențialitate YouTube: 
https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy 
 
Urmărirea web – etracker 
 
JUMO GmbH & Co. KG utilizează software-ul "etracker" pentru a determina statisticile vizitatorilor. Adresele 
IP sunt salvate numai în formă prescurtată. Site-ul nostru utilizează serviciul de analiză etracker. Furnizorul 
este etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Germania. Profilele utilizatorilor pot fi create 
sub un pseudonim utilizând aceste date. Pot fi folosite module cookie pentru acest lucru. Fișierele cookie sunt 
fișiere text mici care sunt salvate local în memoria cache a browserului dvs. de Internet. Cookie-urile permit 
identificarea browserului dvs. din nou. Datele colectate cu ajutorul tehnologiilor etracker nu sunt utilizate 
pentru a identifica personal vizitatorul site-ului nostru personal; datele nu sunt combinate cu datele personale 
referitoare la proprietarul pseudonimului fără acordul expres al persoanei în cauză. Puteți revoca permisiunea 
de a colecta și salva date în orice moment cu efecte viitoare. Pentru a preveni colectarea și stocarea datelor 
dvs. de vizitatori în viitor, puteți obține un cookie de renunțare din etracker prin intermediul următorului link. 
Acest lucru vă va asigura că nici un vizitator din browserul dvs. nu va fi colectat și stocat în viitor de către 
etracker: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb 
 
Prelucrarea datelor de comandă 
 
Am încheiat un contract cu etracker pentru procesarea datelor de comandă și implementăm pe deplin 
cerințele stricte ale autorităților germane de protecție a datelor pentru utilizarea Google Analytics. 
 
Cookie-urile de la terțe părți pe site-ul nostru web: Permitem părților terțe să plaseze cookie-urile prin 
intermediul site-ului nostru web. Aceasta se referă în special la utilizarea "etracker". 
 
Toate datele sunt salvate pe serverele din Germania gestionate de JUMO GmbH & Co. KG și se află sub 
incidența Legii federale privind protecția datelor. 
 
Obiectez de la prelucrarea datelor mele personale cu etracker pe acest site web. 
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Urmărirea web - Google Analytics 
 
Acest site utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Inc, 1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. Google Analytics folosește 
module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text stocate pe computer pentru a permite o analiză a utilizării site-
ului. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea acestui site web sunt de obicei transferate pe 
un server Google din SUA și stocate acolo. 
 
Browser plugin 
 
Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin configurarea setărilor corespunzătoare în software-ul browserului 
dvs. Cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza întreaga 
funcționalitate a acestui site web. De asemenea, puteți împiedica Google să culeagă datele generate de 
cookie cu privire la utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) si prelucrarea acestor date prin 
descărcarea și instalarea pluginului browserului disponibil la următorul link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
 
Obiectarea de colectare a datelor 
 
Puteți împiedica Google Analytics să colecteze datele făcând clic pe următorul link. Un cookie de oprire este 
setat, care împiedică colectarea datelor dvs. în urma viitoarelor vizite la acest site: dezactivați Google 
Analytics. Pentru mai multe informații despre modul în care Google Analytics gestionează datele utilizatorilor, 
consultați Politica de confidențialitate Google la adresa: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 
 
Prelucrarea datelor de comandă 
 
Am încheiat un contract cu Google pentru procesarea datelor de comandă și implementăm pe deplin cerințele 
stricte ale autorităților germane de protecție a datelor pentru utilizarea Google Analytics. 
 
Notă generală despre legături externe 
 
Atunci când este cazul în scopuri informative, veți găsi pe site-ul nostru site-uri externe către site-uri web 
terțe, cum ar fi videoclipuri de pe YouTube, materiale de hărți din Google Maps, feeduri RSS sau imagini de 
pe alte site-uri web. Nu avem control asupra conținutului sau prezentării paginilor externe operate de terțe 
părți. Este posibil ca, conținutul acestei politici de confidențialitate să nu se aplice acolo. Prin urmare, vă 
rugăm să vă asigurați că sunteți informat cu privire la politicile de confidențialitate furnizate de furnizorul 
respectiv. JUMO GmbH & Co. KG nu poate fi trasă la răspundere pentru măsurile luate de aceste site-uri web 
sau pentru conținutul lor. 
 
Drepturile persoanei vizate 
 
Dacă datele dvs. personale sunt procesate, sunteți afectați în sensul GDPR și aveți următoarele drepturi față 
de persoana responsabilă: 
 
1. Dreptul la informare 
 
Puteți solicita persoanei responsabile să confirme dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi. 
 
Dacă a avut loc o astfel de procesare, puteți solicita următoarele informații de la persoana responsabilă: 
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(1) Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal. 
(2) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate. 
(3) Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal 
despre dvs. 
(4) Durata planificată a stocării datelor dvs. personale sau, în cazul în care nu pot fi furnizate informații 
specifice despre aceasta, criteriile pentru stabilirea perioadei de păstrare. 
(5) Existența unui drept de rectificare sau ștergere a datelor dumneavoastră personale, a unui drept la 
restricționarea prelucrării de către operatorul de date sau a unui drept de a contesta această prelucrare. 
(6) Existența unui drept de apel în fața unei autorități de supraveghere. 
(7) Toate informațiile disponibile privind originea datelor în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt 
colectate de la persoana vizată. 
(8) Existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea conform articolului. 22 Paragrafele 1 
și 4 din GDPR și - cel puțin în aceste cazuri - informații semnificative cu privire la logica implicată și la scopul 
și la efectele urmărite de acestea prelucrarea pentru persoana vizată. 
 
Aveți dreptul să solicitați informații cu privire la transferarea datelor dvs. personale către o țară terță sau către 
o organizație internațională. În acest context, puteți solicita să fiți informați cu privire la garanțiile 
corespunzătoare, în conformitate cu articolul 46 din GDPR în legătură cu transmisia. 
 
2. Dreptul la rectificare 
 
Aveți dreptul la rectificare și / sau la completare față de operatorul de date în cazul în care datele personale 
procesate cu privire la dvs. sunt incorecte sau incomplete. Operatorul de date trebuie să efectueze corecția 
fără întârziere. 
 
3. Dreptul la limitarea procesării  
 
Puteți solicita ca prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc să fie restricționată în următoarele 
situații: 
 
(1) Dacă contestați exactitatea datelor dvs. personale pentru o perioadă de timp care permite controlorului de 
date să verifice corectitudinea datelor personale. 
(2) Prelucrarea este ilegală și refuzati ștergerea datelor cu caracter personal și solicitati in schimb 
restricționarea utilizării datelor cu caracter personal. 
(3) Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, însă aveți nevoie de 
ele pentru a afirma, exercita sau apăra cerinte legislative. 
(4) Dacă ați depus o obiecție la prelucrare în conformitate cu articolul. 21 Paragraful. 1 din GDPR și nu a fost 
încă hotarat dacă motivele legitime ale operatorului de date depășesc motivele dvs. 
 
În cazul în care prelucrarea datelor dvs. personale a fost restricționată, aceste date pot fi prelucrate – in afara 
actiunii a stocare a lor - numai cu consimțământul dumneavoastră sau în scopul afirmarii, exercitării sau 
apărării drepturilor sau protejării drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau pe motive de interes public 
important al Uniunii Europene sau al unui stat membru. Dacă restricția de procesare a fost restricționată în 
conformitate cu condițiile de mai sus, veți fi informat de către operatorul de date înainte de ridicarea restricției. 
 
4. Dreptul la ștergere 
 
Obligația de ștergere 
 
Puteți solicita operatorului de date să șterge fără întârziere datele dvs. personale și acesta este obligat să 
ștearga fără întârziere aceste date dacă se aplică unul dintre următoarele motive: 
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(1) Datele dvs. personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau sunt 
prelucrate în alt mod. 
(2) Vă revocați consimțământul, pe baza căruia sa efectuat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 
Paragraful 1 (a) sau articolul 9 Paragraful 2 (a) din GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru 
prelucrare. 
(3) Depuneți o obiecție împotriva prelucrării în conformitate cu articolul 21 Paragraful 1 din GDPR și nu există 
motive legale imperative pentru prelucrare sau depuneți o obiecție împotriva prelucrării în conformitate cu 
articolul 21 Paragraful 2 din GDPR. 
(4) Datele dvs. personale au fost procesate ilegal. 
(5) Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală 
în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația statelor membre căreia îi aparține operatorul 
de date. 
(6) Datele dvs. personale au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în 
conformitate cu articolul 8 Paragraful 1 din GDPR. 
 
Informații către terți 
 
Dacă operatorul de date a făcut publice datele dvs. personale și este obligat să le șterge în conformitate cu 
articolul 17 Paragraful 1 din GDPR, atunci el/ea va lua măsurile corespunzătoare, inclusiv măsurile tehnice, 
ținând seama de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, pentru a informa operatorii care 
procesează datele cu caracter personal pentru care dumneavoastră, ca persoană vizată, ați solicitat 
ștergerea tuturor legăturilor catre aceste date personale sau a copiilor sau replicărilor acestor date cu 
caracter personal. 
 
Excepţii 
 
Dreptul la ștergere nu există în măsura în care prelucrarea este necesară, de exemplu: 
 
(1) Să exercite libertatea de exprimare și de informare. 
(2) Să îndeplinească o obligație legală necesară prelucrării în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau 
a statelor membre la care este supus responsabilul de date sau de a îndeplini o sarcină de interes public sau 
în exercitarea autorității publice conferite controlorului de date. 
(3) Din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 Paragrafele 2 (h) și 
(i) și articolul 9 Paragraful 3 din GDPR. 
(4) În scopul arhivării în interes public, în scopuri științifice sau de cercetare istorica sau în scopuri statistice în 
conformitate cu articolul 89 Paragraful 1 din GDPR, în măsura în care legea menționată la punctul a) este 
susceptibilă de a face imposibilă sau de a aduce atingere grav atingerii scopurilor unei asemenea prelucrări. 
(5) Afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. 
 
5. Dreptul de a fi informat 
 
Dacă v-ați exercitat dreptul de a dispune corectarea, ștergerea sau restricționarea datelor dvs cu caracter 
personal, operatorul de date este obligat să informeze toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele 
personale cu privire la această corectare sau ștergere a datelor sau a restricțiilor privind prelucrarea, cu 
excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat. Aveți dreptul 
să fiți informați de către operatorul de date despre existenta unor astfel de destinatari. 
 
6. Dreptul la transferabilitatea datelor 
 
Aveți dreptul să primiți astfel de date personale care vă sunt furnizate de operatorul de date într-un format 
structurat, comun și ușor de citit de către mașină. În plus, aveți dreptul să transmiteți aceste date unui alt 
operator de date fără a fi obstrucționat de operatorul de date la care datele personale au fost puse la 
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dispoziție, cu condiția ca: 
 
(1) Prelucrarea se face pe bază de consimțământ în conformitate cu articolul 6 Paragraful 1 (a) din GDPR sau 
articolul 9 Paragraful 2 (a) din GDPR sau pe un contract conform articolului 6 Paragraful 1 (b) din GDPR. 
(2) Prelucrarea se face folosind metode automatizate. 
 
În exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita ca datele dvs. personale să fie 
transferate direct de la un operator de date unui alt operator de date, în măsura în care acest lucru este 
fezabil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu trebuie să fie afectate de acest 
lucru. Dreptul la transferabilitatea datelor nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru 
îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea unei autorizații oficiale conferite operatorului de 
date. 
 
7. Dreptul la obiecții 
 
Aveți dreptul să depuneți o obiecție în orice moment, din motive care decurg din situația dvs. particulară, la 
prelucrarea datelor dvs. personale în conformitate cu articolul 6. Paragraful 2 1 (e) sau (f) din GDPR; acest 
lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi. Operatorul de date nu va mai prelucra datele dvs. 
personale decât dacă poate dovedi motive convingătoare și legitime pentru procesare, care depășesc 
interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea servește pentru a afirma, a exercita sau a apăra 
revendicări legale. În cazul în care datele dvs. personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți 
dreptul să depuneți în orice moment o obiecție la prelucrarea datelor dvs. personale în scopul comercializării 
respective; acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociată cu o astfel de comercializare 
directă. Dacă vă opuneți procesării în scopuri de marketing direct, datele dvs. personale nu vor mai fi 
prelucrate în aceste scopuri. Aveți opțiunea de a vă exercita dreptul de opoziție în legătură cu utilizarea 
serviciilor societății informaționale prin intermediul unor procese automatizate care utilizează specificații 
tehnice, fara a tine seama de Directiva 2002/58 / CE. 
 
8. Dreptul de a revoca declarația de consimțământ privind protecția datelor 
 
Aveți dreptul să revocați declarația de consimțământ privind protecția datelor în orice moment. Revocarea 
consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului până la revocare. 
 
9. Procesul automat de luare a deciziilor în cazuri individuale, inclusiv profilarea 
 
Aveți dreptul să nu fiti supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv pe profilare - care 
are efecte juridice împotriva dvs. sau vă afectează în mod semnificativ în mod similar. Acest lucru nu se 
aplica în cazul în care decizia: 
 
(1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și operatorul de date. 
(2) este admisibilă în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu cea a statelor membre căreia îi 
aparține operatorul de date și atunci când o astfel de legislație conține măsuri adecvate pentru a vă proteja 
drepturile și libertățile și interesele legitime. 
(3) se face cu consimțământul dvs. expres. 
 
Cu toate acestea, aceste decizii nu se pot baza pe categorii speciale de date cu caracter personal în 
conformitate cu articolul 9 Paragraful 1 din GDPR, cu excepția articolului 9 Paragraful 2 (a) sau (g) și s-au luat 
măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime. În cazurile menționate la 
alineatele (1) și (3), operatorul de date ia măsuri rezonabile pentru a vă proteja drepturile, libertățile și 
interesele legitime, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea operatorului de 
date, care să-și prezinte poziția și să conteste decizia. 
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10. Dreptul de a apela la o autoritate de supraveghere 
 
Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul să apelați la o 
autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care locuiți, unde este locul dvs. de muncă sau 
locația încălcării suspectate, în cazul în care considerați că prelucrarea a datelor dvs. personale este contrară 
GDPR. 
 
Modificări ale reglementărilor privind protecția datelor 
 
Ne rezervăm dreptul de a modifica reglementările privind securitatea și protecția datelor în măsura în care 
este necesar din cauza dezvoltării tehnice. În aceste cazuri, ne vom adapta, de asemenea, notele referitoare 
la confidentialitate. Vă rugăm să rețineți întotdeauna versiunea curentă a politicii noastre de confidențialitate. 
 
Operatorul de date 
 
Operatorul de date pentru Regulamentul general privind protecția datelor și alte legi naționale privind protecția 
datelor din statele membre, precum și alte reglementări privind protecția datelor este: 
 
JUMO GmbH & Co. KG 
Moritz-Juchheim-Strasse 1 
36039 Fulda, Germania 
Telefon: +49 661 6003-0 
Fax: +49 661 6003-500 
Email: mail@jumo.net 
www.jumo.net 
 
Ofițer de protecție a datelor 
 
Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la politica noastre cu privire la protecția vieții private și prelucrarea 
datelor dvs. personale, puteți contacta direct responsabilul nostru pentru protecția datelor: 
 
Dl. Harald Gienger 
Moritz-Juchheim-Str. 1 
36039 Fulda, Germania 
Telefon: +49 661 6003 271 
Email: data-protection@jumo.net 
www.jumo.net 


