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POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru Asociaţia Camera de 
Comerț și Industrie Româno-Germană Deutsch – Rumänische Industrie- und Handelskammer AHK 
(denumită în continuare “AHK România” sau “operatorul”), persoană juridică română, cu sediul în str. 
Clucerului nr. 35, et. 2, sector 1, RO-011363, Bucureşti, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
ţinut de Judecătoria Sectorului 1, Bucureşti sub nr. 110/05.09.2002. Ne dorim ca dumneavoastră să fiţi 
informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care AHK România prelucrează datele 
dumneavoastră cu caracter personal. 

Scopul acestei Politici de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare 
„Politica de Securitate”) este de a stabili măsurile tehnice şi organizatorice adecvate și responsabilitățile 
angajaților AHK România cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau, după caz, ale 
persoanelor împuternicite de AHK România, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi 
protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa 
intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, 
vă rugăm să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în secţiunea 
7 din prezenta Politică de Securitate. 

1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal 
 
1.1 Datele cu caracter personal sunt prelucrate de AHK România cu bună-credință și în conformitate 
cu dispozițiile legale în vigoare. 

1.2 Datele cu caracter personal sunt colectate de AHK România în scopuri bine determinate, explicite 
și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri. 

1.3 Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în 
care sunt colectate și ulterior prelucrate. 

1.4 Datele cu caracter personal nu se stochează de AHK România pentru o perioadă mai lungă decât 
este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate. 

1.5 AHK Romania a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului 
neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea 
datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care 
vor fi ulterior prelucrate. 

2. Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică de Securitate includ elemente de 
identificare de tipul nume şi prenume, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, sex, data şi locul 
naşterii, vârstă, cetăţenie, telefon/ fax, adresa de domiciliu/ reşedinţă, adresă de e-mail, cod numeric 
personal, seria şi numărul actului de identitate/ paşaportului, loc de muncă, profesie, formare profesională 
– diplome – studii, date bancare sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a 
persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentaţi.  
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AHK România va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în scopuri 
precum reclamă, marketing și publicitate, statistică, organizarea de cursuri, seminarii, alte evenimente 
(inclusiv delegații, conferințe și târguri), în scop educațional pentru organizarea programelor de formare 
profesională, pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile, încheierea de contracte ori alte acte 
necesare în activitatea AHK România.  

Datele personale sunt destinate utilizării de către AHK România și sunt colectate prin persoane desemnate 
în acest sens. O parte din aceste date pot fi comunicate către parteneri contractuali ai AHK România. 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor de către AHK România se vor face 
doar cu acordul explicit al părinților sau al altor reprezentanți legali. 

3. Reguli generale 
 
3.1 Prezenta Politică de Securitate stabilește măsuri tehnice şi organizatorice implementate de AHK 
România, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la confidențialitatea și securitatea prelucrărilor 
efectuate în cadrul activităţii sale. Prin cerinţe minime de securitate este avut în vedere un complex de 
măsuri tehnice, informatice, organizatorice, logistice şi proceduri prin care se asigură un nivel minim de 
securitate al prelucrărilor, conform Legii nr. 190/2018 (Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor)şi în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016 (Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
și de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecția datelor. 

3.2 AHK România a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului 
neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, este desemnată, la nivelul AHK 
România, o persoană responsabilă cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 190/2018.  

3.3 Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerinţelor păstrării în 
siguranţă a datelor şi informaţiilor, AHK România a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi 
tehnice orientate pe anumite direcţii de acţiune:  

- Identificarea şi autentificarea utilizatorului;  

- Tipul de acces;  

- Colectarea datelor;  

- Execuţia copiilor de siguranţă;  

- Computerele şi terminalele de acces;  

- Fişierele de acces;  

- Instruirea personalului; 
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- Sistemele de telecomunicații; 

- Folosirea computerelor; 

- Imprimarea datelor. 

4. Proceduri specifice  
 
4.1 Identificarea și autentificarea utilizatorului 

Prin utilizator se înțelege orice persoană care acționează sub autoritatea AHK România sau a persoanei 
împuternicite de AHK România, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.  

Pentru a dobândi acces la date cu caracter personal, utilizatorii trebuie să se identifice.  

În cazul prelucrărilor automatizate, identificarea se realizează prin autentificare în sistemele informatice 
ale AHK România. Autentificarea se face prin introducerea datelor de autentificare unice, constând în cont 
de utilizator (username) și parolă. 

Parolele sunt șiruri de caractere, adecvate din punct de vedere al securității ca lungime şi compoziție, 
conform politicii de securitate IT a AHK România. La introducerea parolelor caracterele tastate nu sunt 
afișate în clar pe monitor. Conform Politicii de securitate IT a AHK România, parolele trebuie schimbate 
periodic. 

Operatorul a implementat un sistem informatic care refuză automat accesul unui utilizator după 5 
introduceri greșite ale parolei.  

Orice utilizator care primește acces la baza de date cu caracter personal este informat că trebuie să 
păstreze confidențialitatea datelor de autentificare şi să răspundă în acest sens în fața operatorului.  

AHK România a stabilit o procedură de administrare şi gestionare a conturilor de utilizator, prevăzută de 
Politica de securitate IT a AHK România. În conformitate cu prevederile acesteia, sunt stabilite reguli clare 
de acordare, respectiv anulare a drepturilor și modalităților de acces la contul de utilizator. 

Accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal gestionate în sistem manual se face numai pe 
baza unei liste aprobate de conducerea AHK România.  

4.2 Tipul de acces 

Utilizatorii pot accesa numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor alocate 
de AHK România. Pentru aceasta sunt stabile tipurile de acces după funcționalitate (administrare, 
introducere, prelucrare, salvare etc.) şi după acţiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (scriere, 
citire, ștergere), precum şi procedurile privind aceste tipuri de acces.  

Programatorii sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal au acces la datele cu caracter 
personal în baza unui acord de confidențialitate strict semnat cu AHK, exclusiv în cazurile în care acest 
lucru este necesar, fiecare operatiune fiind documentată.  
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Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru 
rezolvarea incidentelor și a problemelor apărute în utilizarea sistemelor informatice. 

Computerele și serverele care conțin bazele de date cu informații cu caracter personal se află în încăperi 
cu acces controlat. Documentele care conţin date cu caracter personal de tipul celor considerate categorii 
speciale de date sunt ţinute în încăperi cu acces restricționat.  

Operatorul a stabilit modalități stricte prin care se vor distruge datele cu caracter personal. 

4.3 Colectarea datelor  

AHK România desemnează utilizatori autorizați pentru operațiile de colectare, introducere și prelucrare  
de date cu caracter personal într-un sistem informatic sau în sistem manual.  

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizați 
desemnați de operator.  

Operatorul a luat măsuri pentru ca sistemul informațional să înregistreze cine a făcut modificarea, data şi 
ora modificării. Pentru o mai bună administrare, operatorul are implementate măsuri ca sistemul 
informațional să mențină datele șterse sau modificate.  

4.4 Execuția copiilor de siguranță  

Sistemul informatic efectuează zilnic, în mod automat, un back-up al bazelor de date, pentru o eventuală 
recuperare a datelor, în cazul pierderii, distrugerii sau disfuncționalității sistemelor informatice.  

AHK România stabilește intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date 
cu caracter personal, precum și ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Utilizatorii care 
execută aceste copii de siguranță sunt numiți de operator, într-un număr restrâns. Copiile de siguranță se 
stochează într-un safe box cu acces restricționat, aflat într-o altă încăpere față de cea în care se 
efectuează copia de siguranță. 

4.5 Computerele și terminalele de acces  

Computerele și alte terminale de acces sunt instalate în încăperi cu acces controlat, care se pot încuia. 
Dacă computerele sunt deschise și asupra lor nu se acționează o perioadă dată, stabilită de operator, 
sesiunea de lucru se închide automat.  

Utilizatorii sunt instruiți, astfel încât bazele de date cu informațiile cu caracter personal să fie închise, în 
cazurile când acestea sunt deschise, dacă prin preajmă se află persoane neautorizate. 

Serverele care găzduiesc bazele de date pot fi accesate doar în mod controlat, pe baza de drepturi de 
acces. 

4.6 Fișierele de acces   

AHK România ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată într-un 
fişier de acces (numit log la prelucrările automate) sau într-un registru pentru prelucrările manuale de date 
cu caracter personal, stabilit de operator.  
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Informaţiile înregistrate în fişierul de acces sau în registru vor fi:  

- codul de identificare (numele utilizatorului pentru bazele de date cu caracter personal manuale);  

- numele fişierului accesat (fişei);  

- numărul înregistrărilor efectuate;  

- tipul de acces;  

- codul operaţiei executate sau programul folosit;  

- data accesului (an, lună, zi);  

- timpul (ora, minutul, secunda).  

Pentru prelucrările automate aceste informaţii vor fi stocate într-un fişier de acces general sau în fişiere 
separate pentru fiecare utilizator.  

Operatorul este obligat să păstreze fişierele de acces cel puţin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul 
unor investigaţii. Dacă investigaţiile se prelungesc, aceste fişiere se vor păstra până la finalizarea 
investigațiilor și a oricăror acțiuni în legătură cu acestea.  

Fişierele de acces trebuie să facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana 
împuternicită a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea 
aplicării unor sancţiuni sau a sesizării organelor competente.  

4.7 Sistemele de telecomunicații  

AHK România, prin utilizatorii autorizați, realizează periodic controlul autentificărilor şi tipurilor de acces 
pentru detectarea unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte folosirea sistemelor de telecomunicații. Prin 
sistemele de telecomunicaţii se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare. 

4.8 Instruirea personalului   

Utilizatorii care au acces la bazele de date cu caracter personal sunt instruiți cu privire la prevederile Legii 
nr. 190/2018, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal prevăzute de 
GDPR 679/2016, cu privire la dispoziţiile politicii de securitate IT a AHK România, precum şi cu privire la 
importanța menținerii confidențialității acestora și riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal vor fi avertizați prin mesaje care vor apărea pe 
monitoare în timpul activităţii. Utilizatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc 
locul de muncă. 

4.9 Folosirea computerelor 

Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor 
informatici) AHK România a luat următoarele măsuri:  
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- a interzis folosirea de către utilizatori a programelor software care provin din surse nesigure;  

- utilizatorii nu au drepturi de administrator pe computere, prin urmare nu pot instala programe software 
fără a anunța compartimentul care asigură suportul tehnic;  

- se utilizează software cu licență; 

- utilizatorii au fost instruiți cu privire la Politica de securitate IT a AHK România şi la celelalte politicile 
generale de operare IT, inclusiv pericolul reprezentat de virușii informatici;  

- computerele sunt protejate cu programe antivirus; 

- se monitorizează activitatea utilizatorului și este restricționat accesul acestuia la imprimante  

4.10 Imprimarea datelor  

Imprimarea datelor cu caracter personal se va realiza numai de către utilizatorii desemnați și numai în 
scopul precizat în prezentele reguli. 

5. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate 

Conform Legii nr. 190/2018  și a Regulamentului General de protecție a datelor GDPR 679/2016, 
beneficiaţi de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc: 

5.1 Dreptul de informare 

Aveţi dreptul de a obţine de la AHK România, cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care 
sunteţi deja în posesia  informațiilor respective: 

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, daca este cazul; 

b) scopul in care se face prelucrarea datelor; 

c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă 
furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența 
drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de 
intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; 

d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, 
ținând seama de specificul prelucrării. 

5.2 Dreptul de acces la date 

Aveţi, de asemenea, dreptul de a obține de la AHK România, , la cerere și in mod gratuit pentru o solicitare 
pe an, confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de AHK România. 

5.3 Dreptul de intervenție asupra datelor 
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Totodată, aveţi dreptul de a obține de la operator, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, 
blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete 
sau inexacte. 

5.4 Dreptul de opoziție 

În plus, aveţi dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc 
de către AHK România. 

5.5 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 

Un alt drept de care beneficiaţi este dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/ anularea/ reevaluarea 
oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei 
prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele 
aspecte ale personalităţii dumneavoastră, precum competenţa profesională, credibilitatea, 
comportamentul ori alte asemenea aspecte.  

5.6 Dreptul de a vă adresa justiției 

În acelaşi timp, aveţi, dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, 
care v-au fost încălcate. 

Pentru exercitarea oricăror drepturi pe care cadrul legal vi le oferă, vă rugăm să vă  transmiteți  o cerere 
scrisă, datată si semnată, utilizând  datele de contact indicate la secțiunea 7 din prezenta Politică de 
Securitate.  

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți 

Datele colectate sunt dezvăluite către terți numai în cazul în care AHK România este  subiectul unei 
obligații legale în acest sens. Orice dezvăluire către terți în alte condiții a datelor cu caracter personal va 
fi făcută numai cu acordul dumneavoastră explicit și documentat, exprimat în prealabil. 

7. Contact 

Pentru solicitări sau întrebări cu privire la prezenta Politică de Securitate, vă rugăm să vă adresați AHK 
România, după cum urmează: 
 
În atenţia: Dnei. Maria-Cristina Dănescu 
Str. Clucerului 35, et. 2, 011363 București 
Tel.: +40 21 2231531 
E-Mail:drahk@ahkrumaenien.ro 

8. Dispoziții finale  

Acest document se completează cu întreg setul de proceduri de securitate cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal aprobat de conducerea AHK România, inclusiv Politica de securitate IT a AHK 
România. 
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Prezenta Politică de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a fost adoptată la București,   în 
data de 09.06.2017 și a fost subiectul ultimei actualizări în data de 27.03.2019.  
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TERMENI ȘI CONDIȘII DE UTILIZARE SITE WEB 

DECLARAȚIA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA 

 

AHK România operează acest site în scopul informării, educării și comunicării cu dumneavoastră. Aveţi 
acces la acest site în orice moment. Puteți descărca informații de pe acest site, dar numai în scopuri 
necomerciale și numai pentru a le utiliza în interesul dumneavoastră propriu.  

Transmiterea, modificarea, reutilizarea, raportarea sau utilizarea acestor informații în scopuri publice sau 
comerciale sunt permise numai cu acordul scris al AHK România. Informațiile la care se face referire au 
în vedere întregul conținut: text, imagini, materiale audio și video, coduri de programare și secvențe de 
cod de programare. 

Informațiile de pe acest site pot fi actualizate de către AHK România fără a fi necesară  notificarea 
prealabilă.  

Orice marcă comercială sau produse care sunt menționate pe acest site sunt mărci comerciale înregistrate 
ale companiilor deținătoare, dacă nu este specificat altfel în mod expres. 

Accesarea și utilizarea acestui site trebuie să respecte termenii și condițiile descrise mai jos. Pr in 
accesarea și afișarea acestui site sunteți în mod implicit și necondiționat de acord cu următorii termeni și 
condiții. 

I. Disponibilitatea site-ului și crearea de fișiere de tip jurnal 

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor 

Ori de câte ori este vizitată pagina noastră de internet, sistemul nostru colectează, în mod automat, date 
și informații aferente sistemului informatic al computerului care accesează site-ul. Prin acest proces sunt 
colectate următoarele date: 

(1) informații privind tipul de browser și versiunea folosită; 

(2) sistemul de operare al calculatorului de pe care se accesează site-ul; 

(3) furnizorul de servicii de internet prin care se accează site-ul; 

(4) adresa IP a utilizatorului; 

(5) Data și ora accesului; 

(6) Site-uri de internet accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru. 

 2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 

Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor și fișierele jurnal este secțiunea 6 articolul 1 lit. f GDPR 
(General Data Protection Regulation GDPR 679/2016, Regulamentul General de Protecție a Datelor al 
Uniunii Europene). 
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3. Scopul în care se prelucrează datele 

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a facilita furnizarea site-ului către 
computerul utilizatorului. Pentru a face acest lucru, adresa IP a utilizatorului trebuie să fie stocată pe durata 
sesiunii. 

Fișierele de tip jurnal se stochează pentru a asigura funcționalitatea site-ului de internet. În plus, aceste 
date ne ajută să optimizăm site-ul și să asigurăm securitatea sistemelor noastre de tehnologie a 
informației. În acest context, aceste date nu vor fi analizate în scopuri de marketing. 

4. Durata stocării 

Datele sunt șterse de îndată ce acestea nu mai sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului pentru care 
au fost colectate. În cazul colectării de date pentru punerea la dispoziție a site-ului, acestea sunt șterse 
de fiecare dată când se încheie respectiva sesiune. 

În cazul stocării datelor în fișierele de tip jurnal, datele vor fi șterse cel târziu după șapte zile. Nu există 
situații în care să fie depășită această perioadă. Într-o atare situație  adresele IP ale utilizatorilor sunt 
șterse sau modificate de așa manieră încât să nu mai fie posibilă alocarea acestora la clientul care îl 
accesează. 

5. Posibilitatea de a ridica obiecțiuni și de ștergere 

Pentru funcționarea site-ului de internet  este necesar să fie colectate date pentru punerea la dispoziție a 
site-ului de internet și acestea trebuie salvate în fișiere jurnal. În consecință, utilizatorul nu dispune de  
posibilitatea de a obiecta. 

II. Utilizarea de cookie-uri 

1. Descrierea și domeniul de aplicare al procesării datelor 

Folosim cookie-uri pentru a face site-ul nostru mai ușor de utilizat. Unele elemente ale paginii noastre de 
internet necesită identificarea  browserului de acces inclusiv atunci când utilizatorul trece de la o pagină 
la alta. În plus, folosim pe site-ul nostru cookie-uri care permit efectuarea unei analize a comportamentului 
de navigare al utilizatorilor. 

Nu este posibilă alocarea datelor la  utilizatorul care accesează site-ul. Aceste date nu sunt stocate 
împreună cu alte date personale ale utilizatorilor. 

Când vizitează site-ul nostru, utilizatorii sunt informați cu privire la utilizarea cookie-urilor în scopuri 
analitice și se face trimitere la această declarație de confidențialitate privind  datele. În acest context, este 
de asemenea evidențiat și modul în care stocarea de cookie-uri poate fi dezactivată în setările browserului. 

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata utilizării de cookie-uri necesare 
din punct de vedere tehnic este secțiunea 6 articolul 1, f, GDPR. 
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Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata  utilizării de cookie-uri în scopuri 
analitice este secțiunea 6 articolul 1, a, GDPR în cazul în care respectivul utilizator și-a dat consimțământul 
în acest sens. 

3. Scopul procesării datelor 

Scopul utilizării cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic constă în simplificarea utilizării site-urilor 
de internet pentru utilizatori. Unele funcții sau pagina noastră de internet nu pot fi puse la dispoziție în lipsa 
unor  cookie-uri. Pentru aceasta, este necesar ca browserul să fie recunoscut și atunci când utilizatorul 
trece de la o pagină la alta. 

Datele de utilizator colectate prin cookie-urile necesare tehnic nu sunt folosite pentru a crea profiluri de 
utilizatori. 

Utilizarea cookie-urilor analitice servește și la îmbunătățirea calității site-ului nostru și a conținutului său. 
Din cookie-urile analitice obținem informații privind modul în care este folosit site-ul de internet; pe baza 
acestor informații avem posibilitatea de a optimiza  în mod constant serviciile noastre. 

4. Durata stocării, posibilitatea de a ridica obiecțiuni și de ștergere 

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise de la acesta pe site-ul nostru. Acesta 
este motivul pentru care, în calitate de utilizator, aveți control complet asupra utilizării de cookie-uri. Prin 
modificarea setărilor browserului dumneavoastră, puteți dezactiva sau limita transmiterea cookie-urilor. 
Cookie-urile deja stocate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și în mod automat. În 
cazul în care cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru, este posibil să nu puteți utiliza complet 
toate funcțiile site-ului nostru.  

Puteți găsi mai multe detalii despre fișierele cookie în secțiunea dedicată ("Politica de cookie") a site-ului 
nostru de internet. 

III. Înregistrarea 

1. Descrierea și scopul prelucrării datelor 

Pe pagina noastră web oferim utilizatorilor noștri opțiunea de a se înregistra, aceștia furnizând astfel date 
cu caracter personal. În acest proces, datele sunt introduse cu ajutorul unui formular, sunt apoi transmise 
către noi și stocate. Nu transferăm automat astfel de date unor terțe părți. În conformitate cu procesul de 
înregistrare, utilizatorul își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor. 

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este dat de secțiunea 6 articolul 1, a, GDPR, pentru situația în 
care utilizatorul consimte la prelucrarea datelor personale.  În cazul în care înregistrarea servește 
executarea unui contract a cărui parte contractantă este utilizatorul sau executarea măsurilor 
precontractuale, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrarea datelor este reprezentat de secțiunea 6 
articolul 1, b, GDPR. 

3. Scopul prelucrării datelor  
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Înregistrarea utilizatorului este necesară pentru executarea unui contract cu utilizatorul sau pentru 
executarea măsurilor precontractuale. Înregistrarea dumneavoastră poate fi o Cerere de înscriere în 
calitate de membru sau Înregistrarea pentru participarea la un eveniment. 

4. Durata stocării 

Datele sunt șterse de îndată ce acestea nu mai sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului pentru care 
au fost colectate. Acesta este cazul datelor colectate în timpul procesului de înregistrare pentru executarea 
unui contract sau pentru executarea măsurilor precontractuale, în cazul în care aceste date nu mai sunt 
necesare pentru executarea contractului. Chiar și după încheierea unui contract, cerința de stocare a 
datelor cu caracter personal ale partenerului contractual poate rămâne în vigoare pentru a îndeplini 
cerințele contractuale sau legale. 

5. Posibilitatea de a ridica obiecțiuni și de ștergere 

În calitate de utilizator, aveți în orice moment opțiunea de a anula înregistrarea. Datele dumneavoastră 
personale stocate pot fi modificate oricând. Pentru a modifica sau șterge datele dumneavoastră, vă rugăm 
să ne trimiteți o solicitare scrisă  utilizând adresele furnizate în secțiunea Contact a acestui site de internet. 

Dacă datele sunt necesare pentru executarea unui contract sau pentru executarea măsurilor 
precontractuale, o ștergere prematură a acestor date este posibilă numai în măsura în care cerințele 
contractuale sau legale nu exclud ștergerea datelor personale. 

IV.  E-mail de contact 

1. Descrierea și scopul procesării datelor 

Pe pagina noastră de internet există adrese de e-mail care pot fi folosite pentru a ne contacta pe cale 
electronică. În această situație datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi stocate. În 
acest context, aceste date nu sunt înaintate și nici transmise în mod automat către terțe părți. Aceste date 
sunt utilizate numai pentru procesarea conversației. 

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este capitolul 6 articolul 1, a, GDPR în cazul în care utilizatorul 
și-a exprimat consimțământul. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor transmise în legătură cu trimiterea 
unui e-mail este secțiunea 6 articolul 1, f, GDPR. Dacă scopul contactului prin e-mail este încheierea unui 
contract, temeiul juridic suplimentar pentru procesare este secțiunea 6, articolul 1, b, GDPR. 

3. Scopul prelucrării datelor 

Datele personale colectate prin formularul de introducere a datelor sunt procesate pentru stocarea datei 
de contact furnizate și tratarea comunicării care a fost inițiată de dumneavoastră. În cazul în care contactul 
este stabilit prin e-mail, interesul legitim necesar constă tot în prelucrarea acestor date. Alte date personale 
prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc doar prevenirii unei utilizări necorespunzătoare a 
formularului de contact și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației. 

4. Durata stocării 
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Datele sunt stocate în conformitate cu duratele stabilite de fiecare acțiune și scop pentru care se realizează 
colectarea datelor. Stocarea datelor se realizează în conformitate cu prevederile legale și ale politicii 
interne de securitate a informațiilor. 

5. Posibilitatea de a ridica obiecțiuni și de ștergere 

Utilizatorul are opțiunea de a revoca acordul său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul 
în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, el poate în orice moment să ridice obiecțiuni față de stocarea 
datelor sale personale. Într-o atare situație, nu va mai putea fi continuată conversația.  Puteți revoca 
consimțământul dumneavoastră și ridica obiecțiuni față de stocare  în scris prin e-mail la adresele furnizate 
în secțiunea Contact a acestui site de internet. Într-o atare situație toate datele personale stocate în 
procesul de stabilire a contactului vor fi șterse. 

V. Transferul datelor către terți 

1. Operatori de site-uri de internet 

În conformitate cu procesarea, datele cu caracter personal sunt transferate și / sau sunt accesibile 
agențiilor însărcinate cu administrarea site-ului web, precum și furnizorului de servicii tehnice. Astfel de 
acțiuni sunt reglementate prin acorduri corespunzătoare cu respectivii furnizori de servicii. 

2. Butoane de partajare social media 

 Notă generală:  Rutinele automate social media de tip Plug-In au de obicei ca rezultat înregistrarea 
imediată a adresei IP a vizitatorului precum și înregistrarea comportamentului browserului folosit. Acest 
lucru poate apărea și dacă nu apăsați butonul. Pentru a preveni acest lucru, folosim metoda Shariff. În 
acest caz, butoanele noastre de social media vor stabili un contact direct între rețeaua socială și 
dumneavoastră  numai dacă faceți clic pe respectivul buton de distribuire. Dacă sunteți deja conectat (ă) 
la o rețea socială, acest lucru se realizează fără o fereastră suplimentară pentru Facebook. Twitter 
afișează de obicei o fereastră pop-up în care textul mesajului tweet poate fi editat în continuare. În acest 
fel, puteți publica conținutul nostru în rețelele sociale fără ca aceste rețele să poată compila profiluri 
complete de navigare. 

Facebook 

Site-ul nostru utilizează pluginurile rețelei sociale Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, 
SUA. Prin utilizarea metodei Shariff, Facebook va obține informații despre adresa IP și despre vizita 
dumneavoastră  pe site-ul nostru dacă faceți clic pe buton. Dacă utilizați plugin-ul în timp ce sunteți 
conectat la Facebook, Facebook este capabil să aloce modalitatea dumneavoastră de utilizare la  contul 
dumneavoastră de utilizator. 

Nu deținem niciun control asupra oricărei posibile colectări și utilizări ulterioare a datelor dumneavoastră 
de către Facebook și nu avem nici o influență asupra acestora. Mai multe informații pot fi găsite în 
declarația de confidențialitate a datelor Facebook.  

Twitter 
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Site-ul nostru utilizează pluginurile rețelei sociale Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San 
Francisco, CA 94107, SUA. Prin utilizarea metodei Shariff, Twitter va obține informații despre adresa IP și 
vizita dumneavoastră pe site-ul nostru doar dacă faceți clic pe buton. 

Nu deținem controlul asupra oricărei posibile colectări și utilizări ulterioare a datelor dumneavoastră de 
către Twitter și nu avem nici o influență asupra unor astfel de situații. Mai multe informații pot fi găsite în 
declarația de confidențialitate a datelor a Twitter.  

Xing 

Site-ul nostru utilizează plugin-ul de partajare Xing pentru rețeaua socială Xing, XING AG, Dammtorstraße 
30, 20354 Hamburg, Germania. Făcând clic pe buton, browserul dumneavoastră se conectează la Xing, 
fiind astfel executate și funcțiile plugin-ului. În acest context, Xing nu stochează date cu caracter personal 
și utilizarea dumneavoastră nu este înregistrată și prin intermediul unui modul cookie. Mai multe informații 
pot fi găsite în declarația de confidențialitate a datelor Xing. Cu toate acestea, Xing fiind o entitate externă, 
nu deținem controlul asupra unei posibile colectări și utilizări ulterioare a datelor dumneavoastră de către 
Xing și nu avem nici o influență asupra unor astfel de situații. 

LinkedIn 

Site-ul nostru utilizează plugin-ul de partajare LinkedIn al rețelei sociale LinkedIn, LinkedIn Ireland 
Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, parte a Microsoft Corporation. Făcând clic pe buton, 
browserul dumneavoastră se conectează la LinkedIn fiind astfel executate funcțiile plugin-ului. În acest 
context, datele personale nu sunt stocate de LinkedIn, iar utilizarea dumneavoastră nu este înregistrată și 
prin intermediul unui modul cookie. Mai multe informații pot fi găsite în declarația de confidențialitate a 
datelor LinkedIn.  Cu toate acestea, LinkedIn fiind o entitate externă, nu deținem controlul asupra unei 
posibile colectări și utilizări ulterioare a datelor dumneavoastră de către LinkedIn și nu avem nici o influență 
asupra unor astfel de situații. 

Filme YouTube 

În unele cazuri, am încorporat videoclipuri YouTube pe site-ul nostru care sunt stocate pe serverele 
furnizorului YouTube și care pot fi redate de site-ul nostru printr-o astfel de încorporare. Încorporarea 
videoclipurilor se realizează cu opțiunea activată pentru setările avansate de confidențialitate a datelor. 
Dacă redați aceste videoclipuri, cookie-urile YouTube și cookie-urile DoubleClick sunt stocate pe 
computerul dumneavoastră și datele pot fi transmise către Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, 
Mountain View, CA 94043, SUA, în calitate de operator al YouTube. 

La redarea videoclipurilor stocate de YouTube, conform informațiilor curente, vor fi  transmise către Google 
Inc., în calitate de operator al YouTube și al rețelei DoubleClick, cel puțin următoarele date: adresa IP și 
ID-ul cookie-ului, adresa specifică a paginii noastre accesate, data și ora de acces a sistemului, ID-ul 
browserului. Transmiterea acestor date se efectuează independent dacă aveți un cont de utilizator Google 
prin care sunteți conectat sau nu aveți un cont de utilizator. Dacă sunteți conectat(ă), aceste date pot fi 
eventual alocate direct contului dumneavoastră de către Google. Dacă nu doriți ca o astfel de alocare 
pentru profilul dumneavoastră, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului de redare a 
videoclipului. 

YouTube sau Google Inc. stochează astfel de date ca profiluri de utilizare și, dacă este cazul, le utilizează 
în scopuri de marketing, de cercetare de piață și / sau de proiectare bazată pe cerere de site-uri de internet. 
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O astfel de analiză este efectuată în special (și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) pentru a oferi 
publicitate bazată pe cerere și pentru a informa alți utilizatori despre activitățile efectuate de 
dumneavoastră pe site-ul nostru. Aveți dreptul să vă opuneți față de crearea unor astfel de profile de 
utilizatori; pentru a vă exercita acest drept trebuie să contactați Google în calitate de operator al YouTube. 

Harți Google 

Acest site utilizează serviciul de cartografiere Google Maps Google Inc. Prin utilizarea acestui site, vă dați 
acordul dumneavoastră pentru colectarea, prelucrarea și exploatarea datelor eventual  colectate în mod 
automat de către Google și reprezentanții săi. Termenii de utilizare a serviciului Hărți Google. Informații 
suplimentare privind scopul și întinderea colectării și prelucrării datelor de către Google pot fi găsite pe 
această pagină de informare. 

Analiza site-ului cu Google Analytics 

Acest site utilizează serviciul "Google Analytics" furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, SUA) pentru a analiza modul de utilizare a site-ului de către utilizatori. Serviciul 
folosește module cookie - fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră final. Informațiile 
colectate prin intermediul acestor cookie-uri sunt în general transmise către un server al Google din SUA 
și stocate acolo. Anonimizarea IP este activă pe acest site. Adresa IP a utilizatorilor este redusă în statele 
membre ale UE și în Spațiul Economic European. Datorită acestei scurtări, referința personală la adresa 
dumneavoastră IP este eliminată. În conformitate cu acordul de prelucrare a datelor încheiat de operatorii 
site-urilor de internet cu Google Inc., Google Inc. compilează o analiză a utilizării site-ului și a activității 
site-ului prin intermediul datelor colectate și oferă servicii legate de utilizarea internetului. 

Aveți opțiunea de a preveni stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră prin efectuarea 
modificărilor corespunzătoare în setările browserului dumneavoastră. Nu putem garanta  faptul că veți 
putea utiliza toate funcțiile acestui site dacă browserul dumneavoastră nu acceptă cookie-uri. 

VI. Drepturile persoanelor vizate 

Aveți următoarele drepturi conform GDPR 679/201: dacă datele dumneavoastră personale sunt 
prelucrate, aveți dreptul de a obține informații privind stocarea datelor dumneavoastră personale 
(secțiunea 15 GDPR). 

În cazul prelucrării de date personale incorecte, aveți dreptul la corectarea acestora (secțiunea 16 GDPR). 

În cazul existenței unor cerințe legale, aveți dreptul de a solicita ștergerea sau limitarea prelucrării și aveți 
dreptul să vă opuneți unei astfel de procesări (articolele 17, 18 și 21 GDPR). 

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor sau dacă există un contract care se referă la prelucrarea 
datelor și dacă prelucrarea acestor date este efectuată prin procese automatizate, aveți dreptul la 
portabilitatea datelor acolo unde este cazul (secțiunea 20 GDPR). 

Dacă veți face uz de drepturile menționate mai sus, AHK România va verifica dacă sunt îndeplinite 
cerințele legale. 

Pentru informații complete, accesați secțiunea Politica GDPR a site-ului nostru. 
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POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE 

 

1. Introducere 

Această politică de cookie se aplică tuturor utilizatorilor acestui site de internet. Informațiile de mai jos sunt 
destinate informării  utilizatorilor acestui site asupra plasării, utilizării și adminstrării de cookie-uri de către 
administratorii acestui site în contextul navigării pe acest site. 

2. Ce sunt modulele cookie? 

Termenul "cookie" se referă la cookie-uri și tehnologii similare prin carese pot colecta informațiile în mod 
automat. Un "Cookie de internet" (cunoscut și sub numele de "cookie de browser" sau "cookie HTTP" sau 
"cookie") este un fișier mic, format din litere și numere, care va fi stocat pe calculatorul dumneavoastră și 
/ sau alt echipament prin care accesați internetul. Cookie-urile sunt instalate printr-o solicitare a serverului 
web adresată unui browser (de ex. Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera). 

După instalare, modulele cookie au o durată de viață fixă, rămânând „pasive", în sensul că nu conțin 
software, viruși sau programe spion și nu vor accesa informațiile de pe hard disk-ul utilizatorului pe al cărui 
dispozitiv au fost instalate. Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-
ului. Din punct de vedere tehnic, numai serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou atunci 
când un utilizator revine la pagina web asociată cu respectivul server web. 

3. Scopuri de utilizare al cookie-urilor 

Cookie-urile sunt folosite pentru a oferi utilizatorilor acestui site o experiență și servicii de navigare mai 
bine adaptate nevoilor și intereselor fiecărui utilizator, și anume: 

• Ameliorarea  utilizării acestui site de internet, inclusiv prin identificarea eventualelor erori care 
apar în timpul vizitei / utilizării de către utilizatori; 

• furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care acest site este utilizat de 
administratorul site-ului web; 

• anticipând eventualele bonusuri viitoare care vor fi puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul 
acestui site, în funcție de serviciile / produsele accesate. 

Pe baza feedback-ului transmis de cookie-uri despre modul în care este utilizat acest site, webmasterul 
poate lua măsuri pentru a face acest site mai eficient și accesibil utilizatorilor. Astfel, utilizarea cookie-
urilor permite stocarea anumitor setări / preferințe stabilite de utilizatorii acestui site web, cum ar fi de 
exemplu, dar fără a ne limita la: 

• limba în care este vizualizată o pagină de internet; 

• moneda în care sunt exprimate anumite prețuri sau tarife; 

• facilitarea accesului la conturile utilizatorilor; 

• postarea comentariilor pe site. 
 
4. Durata de viață a Cookie-urilor 
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Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care este plasat. Există 
următoarele categorii de cookie-uri care determină durata lor de viață: 

• „cookie de sesiune" este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide 
browserul. 

• „cookie permanent" sau "cookie fix" este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului 
până când ajunge la o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani) sau 
până când acesta este șters de către utilizator la în orice moment prin setările browserului. 
 
5. Cookie-urile introduse de terțe părți 

Anumite secțiuni de conținut de pe site-ul web pot fi furnizate de terțe părți, adică nu de administratorul 
site-ului, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite module cookie ale unui terț. Furnizorii de module 
cookie ale unui terț trebuie, de asemenea, să respecte regulile privind protecția datelor și Politica de 
confidențialitate aplicabile proprietarului site-ului. Aceste module cookie pot proveni de la următoarele terțe 
părți: Google Analytics, Facebook, diverse magazine online și / sau statistici de monitorizare a traficului 
online. 

6. Tipuri de cookie-uri. Informațiile stocate de module cookie 

Prin utilizarea / vizitarea site-ului se pot plasa următoarele cookie-uri: 

(a) cookie-uri de performanță ale site-ului: memorează preferințele utilizatorului acestui site, astfel 
încât să nu mai fie nevoie ca acesta să reseteze preferințele pentru vizitele ulterioare pe site. 
(b) cookie-uri de analiză a utilizatorilor: informează dacă un anumit utilizator al site-ului a vizitat / 
utilizat anterior acest site web anterior, de pe care site a accesat utilizatorul site-ul nostru și către care 
site pleacă;  aceste module cookie sunt utilizate numai în scopuri statistice. 
(c) cookie-uri de geolocalizare: sunt utilizate pentru a determina automat țara de origine a 
utilizatorului site-ului de internet; pe baza locației, utilizatorului îi vor fi afișate aceleași reclame (pentru 
locația detectată), indiferent de limba selectată. 
(d) cookie-uri de înregistrare: când un utilizator se înregistrează pe acest site, sunt generate module 
cookie care memorează această solicitare; serverele utilizează aceste module cookie pentru a afișa 
webmaster-ului dumneavoastră contul cu care sunteți înregistrat; utilizarea acestor module cookie vă 
permite să asociați toate comentariile postate pe site cu numele de utilizator al contului utilizat; dacă nu 
este selectată opțiunea „Mențineți-mă logat", aceste cookie-uri vor fi șterse automat la sfârșitul sesiunii 
de navigare. 
(e) cookie-uri de publicitate: cookie-urile pentru agenții de publicitate care permit vizualizarea de 
către un utilizator a unui anunț online, tipul acestuia și timpul scurs de la vizionarea acestuia; astfel de 
cookie-uri sunt folosite pentru a orienta publicitatea online; aceste module cookie sunt anonime, stocând 
informații despre conținutul vizionat, nu despre utilizatori. 
 
7. Modul de funcționare a modulelor cookie 

Cookie-urile stochează informații într-un mic fișier text care permite recunoașterea browserului. Acest site 
recunoaște browser-ul până când modulele cookie expiră sau sunt șterse. 

8. Personalizați setările browserului dumneavoastră cookie 

mailto:drahk@ahkrumaenien.ro
http://www.ahkrumaenien.ro/


 
 
 
 
 Str. Clucerului  35,  Etaj  2   I   RO-011363  |  Bucureşti, Romania  Telefon: + 40 21 2231531 

  Fax: + 40 21 2231538 
  E-mail: drahk@ahkrumaenien.ro 
  Internet: www.ahkrumaenien.ro  

 

Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer  |  Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană 
Präsident / Preşedinte: Dr. Dragoş Anastasiu 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied / Director General, Membru în Consiliul Director: Sebastian Metz 
USt-IdNr. / Cod de TVA: RO 14870017 
Banca: ProCredit Bank Romania | SWIFT: MIROROBU | Cont EUR: RO82MIRO0000138886660104 
Banca: ProCredit Bank Romania | SWIFT: MIROROBU | Cont RON: RO50MIRO0000138886660001 

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă și calculatorul sau echipamentul tehnic folosit 
pentru a naviga pe această pagină de internet sunt utilizate numai de dumneavoastră, puteți seta date 
lungi de ștergere pentru a stoca istoricul navigației. 

Dacă computerul sau echipamentul tehnic folosit pentru navigarea pe acest site este utilizat de mai multe 
persoane, puteți lua în considerare setarea ștergerii  datelor individuale de navigare  ori de câte ori 
browserul este închis. 

9. Dezactivarea cookie-urilor. 

Dezactivarea și refuzarea primirii de cookie-uri pot face ca acest site să fie dificil de vizitat, având ca 
rezultat limitarea utilizării acestuia. Utilizatorii își pot configura browserul pentru a respinge cookie-urile 
sau pentru a accepta cookie-urile de la o anumită pagină de internet. Toate browserele moderne oferă 
posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, de regulă, în meniul 
browserului "Opțiuni" sau "Preferințe". Cu toate acestea, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu 
înseamnă că nu veți primi publicitate online - dar aceasta nu va fi adaptată la preferințele și interesele 
dumneavoastră evidențiate de comportamentul dumneavoastră de navigare. 

10. Dispoziții finale 

Termenii și condițiile acestei politici pot fi actualizate / modificate periodic. Vom publica orice modificări 
substanțiale la această politică prin notificări corespunzătoare fie pe acest site de internet, fie prin 
contactarea dumneavoastră prin intermediul altor canale de comunicare. Pentru orice întrebări 
suplimentare despre modul în care sunt utilizate modulele cookie prin intermediul acestui site, vă rugăm 
să ne contactați prin intermediul datelor noastre de contact de pe pagina Contact a site-ului. 
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