
Notificare și informare cu privire la preluarea datelor cu caracter personal 

 

 

Serviciile de informare prezentate prin intermediul acestui site sunt in conformitate cu 

legislatia europeana si autohtona. Va asiguram ca toate datele oferite de dvs., in calitate 

de vizitatori, vor fi administrate in stricta conformitate cu legislatia in vigoare, in conditii 

de siguranta si numai in scopurile specificate, datele personale furnizate in mod voluntar. 

 

 

Scopurile colectarii datelor sunt din categoriile: oferte, marketing, statistica, monitorizarea 

accesului persoanelor in spatiile apartinand societatii noastre. Aceste scopuri va sunt 

aduse la cunostinta in momentul solicitarii consimtamantului sau in momentul in care, prin 

citirea si acceptarea notei de informare si a elementelor din Termeni si conditii, in mod 

absolut voluntar, completati online formularele noastre cu datele personale solicitate. 

Precizam ca societatea noastra va solicita intotdeauna minimul de date personale 

necesare indeplinirii scopului declarat.  

 

 

Potrivit Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (GDPR) privind protectia persoanelor 

fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie 

a acestor date, aveti urmatoarele drepturi: 

·         sa va retrageti, oricand doriti, consimtamantul acordat; 

·         sa solicitati rectificarea, actualizarea sau stergerea, totala sau partiala a datelor 

dvs; 

·         sa solicitati portarea datelor; 

·         sa va opuneti sau sa restrictionati prelucrarea acestor date; 

·         sa nu fiti supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrarea 

automata; 

·         de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere in cazul in care v-au fost 

incalcate drepturile prevazute de regulamentul mai sus mentionat.  

 

 

 

 



Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa pe adresa de email 

contact@xshape-studio.com. Datele personale inregistrate sunt destinate utilizarii de 

catre societatea noastra si pot fi comunicate urmatoarelor categorii de destinatari, dupa 

caz: angajatilor, colaboratorilor conventionali.  

 

 

Pe pagina noastra de internet puteti gasi formulare in care vi se solicita un minim de date 

personale necesare pentru a va putea conecta si a va transmite informatiile solicitate. 

Prin acceptarea termenilor din Nota de informare aflata pe formulare si a celor cuprinse 

in aceasta sectiune, va exprimati consimtamantul in mod expres si neechivoc privind 

colectarea si procesare, in scopurile mentionate, a datelor furnizate. Intentionam sa 

utilizam datele cu caracter personal pentru a va informa cu privire la serviciile societatii 

noastre, si, eventual, pentru a va solicita opinia referitoare la acestea. Participarea la 

aceste actiuni este benevola si nu implica niciun cost din partea dvs. In cazul in care nu 

sunteti de acord cu aceasta utilizare a datelor, ne puteti comunica oricand decizia dvs la 

datele de contact de mai jos, pentru a proceda in consecinta.  

 

 

Acest site foloseste Google Analytics, un serviciu asigurat de catre Google care contribuie 

la analizarea utilizarii acestui site. Pentru acest scop, Google Analytics 

foloseste cookies,  mici fisiere text amplasate  in calculatorul dvs. pentru a colecta datele 

de trafic. In conformitate cu termenii si conditiile Google Analytics, Google va folosi aceste 

informatii cu scopul de a evalua modul de utilizare al acestui site si a elabora rapoarte 

referitoare la activitatea acestui site. 

Societatea noastra nu va folosi si nu va permite niciunei alte terte persoane sa foloseasca 

acest instrument de analiza statistisca pentru a urmari sau colecta orice date de 

identificare personala ale vizitatorilor acestui site. Google poate transmite informatiile 

colectate de catre Google Analytics catre terte persoane, atunci cand acest lucru este 

prevazut de lege sau atunci cand tertele persoane proceseaza informatiile in numele 

Google.  

 

 

In scopul prevenirii de fraude sau in scopul protejarii intereselor legitime ale societatii 

noastre, se pot consulta baza de date externe cum ar fi  baze de date proprii sau publice 



care ajuta la identificarea unor posibile zone de risc în cadrul unei relatii contractuale 

viitoare. 

 

 

Prin folosirea acestui site, va exprimati acordul de procesare a datelor dvs in modul si 

pentru scopul mai sus mentionat. Puteti refuza folosirea cookies* prin descarcarea si 

instalarea Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Conform acestei optiuni, Google 

Analytics JavaScript primeste instructiuni de a nu trimite nicio informatie catre Google 

Analytics cu privire la accesarea site-ului. Pentru aceasta optiune, trebuie descarcata si 

instalata optiunea add-on pentru browser-ul de internet. Google Analytics Opt-out 

Browser Add-on este disponibil pentru Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Apple Safari si Opera.  

 

 

*un cookie este un mic fisier text care este copiat de catre site pe hard-disk-ul dvs. 

Cookies nu provoaca nicio dauna computerului dvs. si nici nu contin virusi. Cookies de 

pe site-ul nostru nu strang datele personale despre dvs. Puteti dezactiva oricand 

utilizarea acestora prin intermediul setarilor din browser-ul dvs. Ca regula, cookies sunt 

utilizati pe site-ul nostru pe durata sesiunii dvs pentru evaluarea anonima, statistica si 

pentru imbunatatirea relatiei cu user-ul. Ocazional, cookies pot servi unu scop 

suplimentar in anumite sectiuni ale site-ului. Veti fi informat despre acest lucru daca 

accesati una dintre aceste sectiuni.  
 


