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1. CARTOGRAFIEREA VIZITELOR SITE-ULUI WEB
A. Cookies
i. Un cookie este un mic fișier text stocat de browserul calculatorului, al tabletei sau al
smartphone-ului dvs. atunci când vizitați acest site pentru prima dată.
ii. Firma P.C.M. van Vliet en Zn. utilizează diferite tipuri de module cookie:
a. Modulele cookie funcționale: Acestea sunt cookie-uri cu o funcționalitate pur
tehnică. Acestea se asigură că site-ul funcționează corect, astfel încât să poată, de
exemplu, să-și amintească setările dvs. preferate. Folosind aceste cookie-uri, ne
putem optimiza site-ul web și serviciile pe care site-ul nostru le oferă.
b. Modulele cookie analitice de la terți: Aceste module cookie pot urmări
comportamentul dvs. online. Aceste module cookie sunt utilizate de Google
Analytics.
c. Modulele cookie de urmărire: Aceste cookie-uri sunt plasate de un terț. Prin
citirea cookie-urilor, agentul de publicitate vă recunoaște atunci când vizitați un
alt site pe care acesta plasează cookie-uri. Dacă continuați navigarea, pot fi
afișate reclame personalizate. Aceste cookie-uri pot urmări și comportamentul
dvs. online, ceea ce poate duce la crearea unui profil foarte specific de către
aceste părți. Acest profil poate fi suficient de detaliat pentru a fi etichetat ca un
detaliu personal.

B. Notificarea privind cookie-ul și ce să faceți atunci când nu vă plac cookieurile
i. Setările cookie-urilor dvs. au fost setate de dvs. la prima dvs. vizită pe site-ul nostru.
Toate cookie-urile nefuncționale pot fi refuzate în funcție de categorie. Plasarea
cookie-urilor, altele decât cookie-urile funcționale sau cookie-urile analitice anonime,
are loc numai după o acțiune activă din partea dvs. în calitate de vizitator. Puteți
schimba setările în orice moment pe site-ul nostru.

2. TABEL MODULE COOKIE
A. Numele cookie-ului, tipul cookie-ului, scopul cookie-ului și perioada de
reținere
i. Site-ul web al Firma P.C.M. van Vliet en Zn. utilizează diferite tipuri de module cookie
prezentate în tabelul de mai jos.
ii. combivlietwork.ro conține 11 module cookie diferite. Atunci când vizitați site-ul web
al {{Company}}, următoarele module cookie pot fi plasate pe unitatea hard disk a
vizitatorului:

B. Tabelul modulelor cookie
Nume

Tip
(tipuri)

Module cookie

Perioadă
de
reținere

ASP.net

Funcțional

__RequestVerificationToken_L1dTRm9ybXVsaWVy0

Expirare
sesiune

Facebook

Urmărire

_fbp
c_user
fr
xs

3 luni
Expirare
sesiune
3 luni
Expirare
sesiune

Google
Urmărire
_gcl_au
3 luni
Aceste module cookie sunt setate de Google. Printre altele, acestea stochează preferințele
fiecărui vizitator. Aceste module cookie sunt, de asemenea, utilizate în scopuri de publicitate
personalizată.
Google
Analytics

Analitic

_dc_gtm_UA-18976221-2
_ga
_ga_ZSL0DV13QR
_gid

Expirare
sesiune
2 ani
2 ani
23 ore
Aceste module cookie sunt setate de Google Analytics. Un ID unic este înregistrat pentru a
genera date statistice privind modul în care vizitatorii utilizează site-ul web.

3. GOOGLE ANALYTICS
A. Google
i. Prin intermediul site-ului nostru un cookie este plasat de o companie mică numită
Google. Aceste cookie-uri fac parte din serviciul „Analytics”. Utilizăm acest serviciu
pentru a investiga modul în care dvs., în calitate de vizitator, utilizați site-ul nostru
web. Google elaborează rapoarte eficiente despre acest lucru pentru noi.
ii. Google poate furniza aceste informații terților dacă Google este obligat prin lege să
facă acest lucru sau dacă terții prelucrează informațiile în numele Google. Firma P.C.M.
van Vliet en Zn. nu are nicio influență privind acest aspect.

B. Setările de confidențialitate
i. Prin intermediul acestei declarații privind cookie-urile, vă informăm despre utilizarea
acestui tip de cookie.
ii. Firma P.C.M. van Vliet en Zn. a încheiat cu Google un acord privind persoana
împuternicită de operatorul de date.
iii. Informațiile pe care le colectează Google sunt anonimizate cât mai mult posibil.
Totuși, adresa dvs. IP nu este anonimizată, astfel încât locația dvs. rămâne
identificabilă.
iv. Am interzis Google să utilizeze datele colectate pentru alte produse și servicii de către
companiile Google (cum ar fi AdWords și DoubleClick)

4. SITE-URI TERȚE ȘI MODIFICĂRI

A. Această declarație privind confidențialitatea și cookie-urile nu se aplică
i. Site-urile unor terți care sunt asociate de pe site-ul nostru. Nu este posibil ca Firma
P.C.M. van Vliet en Zn. să garanteze că acești terți gestionează datele dvs. personale
într-un mod fiabil și sigur. Totuși, Firma P.C.M. van Vliet en Zn. se angajează să asigure
același nivel de securitate a datelor dvs.
ii. Consultați întotdeauna declarația de confidențialitate a acestor site-uri web înainte de
a utiliza aceste site-uri web.
iii. Această declarație privind cookie-urile poate fi modificată. Când este modificată, vi se
va cere din nou să acordați permisiunea de a plasa cookie-urile modificate. Versiunea
curentă a acestei declarații privind cookie-urile este 20220119.

5. VIZUALIZAȚI, MODIFICAȚI SAU ȘTERGEȚI DATELE
A. Drepturile dumneavoastră
i. Aveți dreptul să
a. accesați datele dvs. personale,
b. să solicitați o ajustare a datelor dvs.,
c. să solicitați să prelucrăm mai puține date ale dvs.,
d. să aplicați pentru ștergerea datelor,
e. să transferați datele dvs. către altcineva și
f. să depuneți o plângere în conformitate cu articolul 6.
ii. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la modul în care Firma P.C.M. van Vliet
en Zn. prelucrează datele dvs., trimiteți-le la info@combivliet.nl.
iii. Firma P.C.M. van Vliet en Zn. dorește să se asigure că solicitarea a fost făcută de dvs.
De aceea, vă rugăm să ne trimiteți o copie a actului de identitate, împreună cu cererea
dvs. pentru accesare, corectare sau ștergere. Pentru a vă proteja confidențialitatea,
Firma P.C.M. van Vliet en Zn. vă solicită să vă acoperiți fotografia, zona MRZ - Machine
Readable Zone (zona de citire optică, banda cu cifre din partea de jos a pașaportului),
numărul documentului și CNP-ul și numărul de securitate socială în această copie.
iv. Firma P.C.M. van Vliet en Zn. va răspunde cererii dvs. cât mai curând posibil, în
maximum patru săptămâni.

6. DREPTUL DE PLÂNGERE
A. Gestionarea internă
i. Dacă aveți reclamații cu privire la prelucrarea datelor (cu caracter personal), Firma
P.C.M. van Vliet en Zn. dorește să clarifice nelămuririle dvs. în consultare reciprocă. Vă
rugăm să trimiteți plângerea dvs. la info@combivliet.nl.

B. Autoritatea pentru protecția datelor
i. Pe baza Regulamentului general privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o
plângere la Autoritatea olandeză pentru protecția datelor cu privire la prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți contacta „Autoriteit
Persoonsgegevens”. Pentru mai multe informații despre dreptul dvs. de a face o
plângere, vizitați site-ul olandez DPA: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

