
 

Indicații privind protecția datelor   
 

Protecția datelor dvs. 
este obiectivul nostru  
 

Ne bucurăm să vă putem întâmpina pe site-ul nostru și 
să constatăm interesul dvs. în acest domeniu. Concernul 
THIMM (denumit în continuare: THIMM) abordează cu 

multă seriozitate problema protecției datelor personale. 
De aceea, am dori să vă informăm despre utilizarea 

anumitor date din momentul accesării, precum și scopul 

utilizării acestora. Această declarație de protecția datelor 
este aplicabilă pentru întregul website al firmei THIMM, 
pentru care este responsabilă firma THIMM Verpackung 

GmbH + Co. KG, așa cum este menționat în caseta 
tehnică.  
 

Ce sunt datele 
personale? 

Datele personale, conform Legii Federale pentru 

Protecția Datelor Personale (BDSG), sunt date 
individuale despre raporturi personale sau materiale ale 
unor persoane sau ale anumitor persoane fizice 
(persoanele afectate), de ex. numele dvs., vârsta dvs., 
starea dvs. civilă, adresa dvs., adresa dvs. de e-mail, 

numărul dvs. de telefon, contul bancar sau data nașterii. 
 

Informaţii de bază Dacă în următoarele secţiuni nu se menţionează 
contrariul, prin folosirea site-urilor noastre nu se 
colectează, prelucrează sau folosesc datele cu caracter 
personal. La apelarea site-ului nostru sunt transferate 
câteva informaţii, cum sunt de ex. adresa de IP, tipul şi 
versiunea browser-ului folosit, sistemul de operare 
folosit, site-ul de pe care aţi ajuns aici şi ora apelăriii. 
THIMM nu poate relaţiona aceste date cu o persoană 
anume. Nu se realizează o colectare a acestor informaţii 
cu alte surse de date; cu toate acestea, datele sunt 
şterse după o evaluare statistică şi sunt folosite exclusiv 
în scopul îmbuntăţirii atractivităţii, conţinutului şi 
funcţionalităţilor site-urilor noastre. 
 

Formulare de contact  Pe site-ul nostru aveți la dispoziție diverse posibilități 
pentru a lua legătura cu noi („Trimiteți un e-mail“, 

„Solicitare de informații despre produs“ precum și 
„Solicitare rechemare produs“).  
 

Pentru procesarea unei solicitări de informații despre un 

produs trebuie să cunoaștem formula de adresare 

adecvată, numele dvs. de familie și prenumele, 

denumirea firmei în numele căreia ne contactați, precum 

și adresa dvs. de e-mail și conținutul mesajului dvs. Dacă 

solicitați rechemarea produsului, trebuie să precizați 



 

formula de adresare adecvată precum și numele și 
prenumele dvs., denumirea firmei în numele căreia ne 

contactați, precum și numărul dvs. de telefon.  

Restul informațiilor solicitate ne facilitează o mai bună 

derulare și pregătire a contactării dvs. Comunicarea 
datelor transmise de dvs. în acest context este convenită 

expres și în mod voluntar, cu acceptul dvs.   
Datele dvs. personale comunicate sunt folosite exclusiv 

în scopul pentru care ni le-ați furnizat în momentul în 

care ați luat legătura cu noi. Datele nu vor fi utilizate în 

alt scop fără acceptul dvs. expres. Vă puteți revoca in 
orice moment acest acord dat, cu efect in viitor.  Este 
suficient un mesaj trimis la adresa indicată în casetă 
tehnică.   
 

Listă de distribuţie a 
presei 

Dacă vreţi să vă abonaţi la lista noastră de distribuţie a 
presei, pentru autentificare avem nevoie de prenumele şi 
numele dvs. de familie, precum şi de mediul de 
informare/redacţia, pentru care activaţi, adresa dvs. de 
e-mail şi numărul de telefon. Astfel vă exprimaţi acordul 
ca noi să folosim aceste date pentru distribuitorul nostru 
de presă, astfel încât dvs. să fiţi informat(ă) despre 
noutăţile referitoare la Grupul THIMM. Bineînţeles că 
aveţi posibilitatea de a renunţa oricând la acest 
abonament şi de a interzice utilizarea datelor dvs. Puteţi 
revoca acordul dat de dvs., cu efect în viitor, renunţând, 
pe site-ul nostru, la abonamentul la distribuitorul de 
presă. Datele dvs. sunt şterse imediat din sistemul 
nostru. 
 

Prezentarea aplicației  

 

În măsura în care doriți să trimiteți o aplicație în format 

electronic prin intermediul formularului nostru online sau 

prin e-mail, datele dvs. vor fi utilizate exclusiv pentru 

procesarea aplicației dvs. și nu vor fi transmise către 

terți. Vă rugăm să ne trimiteți aplicațiile prin intermediul 

formularului nostru online sau prin e-mail, fără a le 

parola.  

WiredMinds Pe această pagină web vor fi utilizate produse și servicii 

ale firmei WiredMindsAG (www.wiredminds.de) în 

scopuri publicitare și pentru optimizare. În acest scop vor 

fi colectate, procesate și salvate date, cu ajutorul cărora 

pot fi create profile de utilizatori sub pseudonim. În 

măsura în care este posibil și util, profilele de utilizatori 

vor fi în totalitate anonime. În acest scop pot fi utilizate 



 

cookies. Cookies sunt mici fișiere text, salvate local în 

memoria browser-ului de internet al vizitatorului și 

utilizate pentru recunoașterea browser-ului pe internet. 

Datele colectate astfel, care pot conține și date 

personale, sunt transmise firmei WiredMinds sau sunt 

colectate direct de firma WiredMinds. WiredMinds poate 

utiliza informații, rămase în urma vizitelor utilizatorilor pe 

site-urile web, pentru a crea profile de utilizatori anonimi. 

Datele astfel colectate nu sunt utilizate fără acceptul 

expres al persoanei respective, pentru o identificare 

personală a vizitatorului respectiv pe site și nu vor fi 

combinate cu datele colectate de la purtătorul 

pseudonimului. În măsura în care au fost salvate 

anumite adrese IP, acestea vor deveni anonime imediat 

după colectare prin ștergerea ultimelor grupări de cifre. 

Puteți revoca în orice moment dreptul de colectare, 

procesare și salvare a datelor, cu efect pentru viitor. În 

acest scop vă rugăm dați click pe link-ul de mai jos: 

http://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=d
ont_track_ask&websitesel=9202e45354902b0d&lang=de 
 

Google Analytics Acest website folosește, de asemenea, și Google 

Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google 

Inc. („Google“). Google Analytics folosește, de 

asemenea, așa-numitele „Cookies“, fișiere text salvate 

pe calculatorul dvs., care facilitează analiza privind 

utilizarea website-ului de către dvs. Informațiile obținute 

cu ajutorul Cookie privind utilizarea website-ului de către 

dvs. sunt transmise, de regulă, către un server Google 

din SUA și sunt salvate pe serverul respectiv. În cazul 

activării anonimizării IP pe acest website, adresa dvs. IP 

este întâi scurtată de Google în statele membre ale UE 

sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul 

Economic European. Doar în aceste cazuri excepționale 

adresa IP completă este transmisă către un server 

Google din SUA și este scurtată acolo. La cererea 

operatorului acestui website, Google va folosi aceste 

informaţii pentru a evalua utilizarea website-ului de către 

dvs. și pentru a întocmi rapoarte privind activitatea de pe 

website și a oferi alte servicii conexe operatorului 

website-ului. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. pe 

baza Google Analytics nu este combinată cu alte date 

http://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel=9202e45354902b0d&lang=de
http://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel=9202e45354902b0d&lang=de


 

ale firmei Google. Puteți împiedica salvarea cookies 

printr-o setare corespunzătoare a software-ului din 

browser-ul dvs.; dorim să precizăm că nu veți putea 

utiliza astfel complet toate funcțille acestui website. În 

plus, puteți împiedica înregistrarea datelor create cu 

ajutorul Cookie de către Google, acestea indicând modul 

în care utilizați website-ul (inclusiv adresa IP), precum și 

procesarea acestor date de către Google, dacă 

descărcați și instalați acest browser-plugin accesând 

următorul link: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Puteți împiedica, de asemenea, înregistrarea prin 

intermediul Google Analytics, dând click pe următorul 

link și instalând un Opt-Out-Cookie, care împiedică o 

înregistrare viitoare a datelor dvs. atunci când accesați 

website-ul nostru: 

http://www.thimm.ro/google_opt_out  

Puteți găsi aici informații detaliate privind condiţiile de 

utilizare și protecția datelor Google: 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html   

respectiv pe https://www.google.de/intl/de/policies/ .  

Google Analytics a fost extins pe acest website prin 

adăugarea codului „anonymizeIp“, pentru a garanta o 

colectare anonimizată a adreselor IP (aşa-numita 

mascare IP). 

Cookies  
 

Pentru a putea optimiza în permanență site-ul nostru, noi 

utilizăm așa numite cookies. Cookies sunt fișiere, salvate 

de browser-ul de internet pe computerul dumneavoastră 

atunci când navigaţi pe pagină, care facilitează ulterior 

navigarea pe internet . Astfel nu mai trebuie indicate din 

nou toate datele necesare la fiecare utilizare. Devine 

astfel posibil să adaptăm site-urile noastre web în funcție 

de necesitățile dvs. Dacă doriți să împiedicați utilizarea 

de cookies, vă puteţi reseta browser-ul pentru a refuza 

toţi cookies  Puteți citi în introducerea prezentată de 

producătorul browser-ului dvs. despre modul de 

funcționare a acestui sistem individual. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.thimm.ro/google_opt_out
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/


 

 

Datele nu sunt 

transmise terților 
Nu va avea loc o transmitere a datelor către terțe părți, 

cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut 

legal. Dacă furnizori externi de servicii au acces la datele 

dvs. personale, noi garantăm prin măsuri legale, tehnice 

și organizatorice relevante, precum și prin controale 

regulate, că aceștia respectă prevederile legale din legile 

privind protecția datelor. 

Securitatea datelor  Firma THIMM a adoptat măsuri tehnice și operaționale 
de securitate extensive, pentru a proteja datele dvs. de 
acces neautorizat sau de abuzuri. Procedurile noastre de 

siguranță sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate 

în permanență progreselor tehnologice. Angajații noștri 
sunt instruiți și sunt obligați să respecte confidențialitatea 
datelor. 
 

Drepturile dvs. la 

informație 

La cerere, noi vă comunicăm cu plăcere ce date 
personale ale dvs. sunt salvate în sistemul nostru. În 
plus, conform prevederilor din Legea Federală privind 

Protecția Datelor, dvs. puteți face uz de dreptul la 

rectificare, blocare sau ștergere a acestor date. La 
cerere noi vă putem furniza în plus registrul nostru 
procedural public, în care am prezentat pe scurt datele 
necesare, conform § 4e BDSG (Legea Federală privind 

Protecția Datelor). 

Pentru aceste informații colaboratorii noștri externi 

însărcinați cu protecția datelor vă stau oricând cu 

plăcere la dispoziție. Dacă aveți orice întrebări privind 

protecția datelor prin intermediul firmei THIMM, puteți să 

vă adresați colaboratorilor noștri însărcinați cu protecția 

datelor. 

Date de contact ale 
colaboratorilor 

însărcinați cu protecția 
datelor 

Personal/confidențial  
 

În atenție dnei. Felix Hudy 
intersoft consulting services AG 
Beim Strohhause 17 
20097 Hamburg  
 
E-mail: fhudy@intersoft-consulting.de 
 

Întrebări, solicitări, 
Plângeri 

Dacă aveți alte întrebări cu privire la indicații privind 

protecția și procesarea datelor vă puteți adresa direct 

persoanelor însărcinate cu protecția datelor dvs. 

mailto:fhudy@intersoft-consulting.de


 

personale prin intermediul adresei de e-mail  
datenschutz@thimm.de. 
  

 

mailto:datenschutz@thimm.de

