
 

INFORMAȚII PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
Datele personale ale utilizatorului sunt utilizate de SC FULLWEBSERVER S.r.l., care este 
operatorul de date pentru tratament, în conformitate cu principiile de protecție a datelor cu 
caracter personal stabilite prin Regulamentul GDPR 2016/679. 
 
TEMEIUL JURIDIC 
1) Furnizarea de date este obligatorie pentru tot ceea ce este impus de obligațiile legale și 
contractuale și, prin urmare, orice refuz de a le furniza integral sau parțial poate duce la 
imposibilitatea de a furniza serviciile solicitate. 
Compania procesează datele opționale ale utilizatorului pe baza consimțământului, adică prin 
aprobarea explicită a acestei politici de confidențialitate și în legătură cu metodele și scopurile 
descrise mai jos. 
 
PERIOADA DE CONSERVARE 
 
2) Datele obligatorii în scopuri contractuale și contabile se păstrează pentru timpul necesar 
desfășurării relației comerciale și contabile. 
Datele celor care nu cumpără sau nu utilizează produse / servicii, chiar dacă au avut un contact 
anterior cu reprezentanții companiei, vor fi imediat anulate sau prelucrate anonim, în cazul în 
care conservarea lor nu este justificată în alt mod, cu excepția cazului în care a fost dobândită 
în mod valabil consimțământul informat al părților interesate privind o activitate de promovare 
comercială ulterioară sau de cercetare de piață. 
Perioada de păstrare a datelor este de 6 luni 
 
DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE 
 
3) În conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) și legislația națională, partea 
interesată poate, în conformitate cu procedurile și în limitele stabilite de legislația în vigoare, 
să exercite următoarele drepturi: 
 
• solicită confirmarea existenței datelor cu caracter personal care îi privesc (dreptul de acces); 
• să cunoască originea sa; 
• primiți o comunicare inteligibilă; 
• să aibă informații despre logica, metodele și scopurile prelucrării; 
• să solicite actualizarea, corectarea, integrarea, anularea, transformarea în formă anonimă, 
blocarea datelor procesate în încălcarea legii, inclusiv cele care nu mai sunt necesare pentru 
urmărirea scopurilor pentru care au fost colectate; 
• în cazurile de procesare bazată pe consimțământ, să primească datele furnizate titularului, 
într-o formă structurată și lizibilă de către un procesator de date și într-un format utilizat în 
mod obișnuit de un dispozitiv electronic; 
• dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere. 
 
4) Proprietarul prelucrării datelor dvs. personale este SC FULLWEBSERVER S.r.l .. 
 
5) Compania a desemnat DPO (Data Protection Officer)  Sig MITROIU FLORIAN, care poate fi 
contactat la următoarea adresă de e-mail: dpo@fullwebserver.com. 

 

Informații despre Cookies 
 

Ce sunt cookies? 
Un "cookies" este un fișier text salvat pe computerul utilizatorului atunci când accesează un site 
web cu scopul de a furniza informații de fiecare dată când utilizatorul revine la același site. Este 



un fel de memento a paginii de internet vizitate. Cu cookie-uri, serverul web trimite informații 
către browserul utilizatorului (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc) stocate pe 
calculatorul acestuia din urmă, și va fi reinterpretată și actualizata de fiecare dată când 
utilizatorul revine la site. În acest fel, site-ul se poate adapta automat la utilizator. În timpul 
navigării, utilizatorul ar putea primi pe terminalul său chiar și cookie-uri de pe diferite site-uri ( 
„cookie-urile terță parte“), stabilite direct de operatorii acestor site-uri web și folosite în 
scopurile și în modul definit de acestea. 
În funcție de lungimea lor, sunt împărțite în module cookie de sesiune (de exemplu, acelea 
temporare și șterse în mod automat de la terminal la finalul sesiunii de navigare prin închiderea 
browser-ului) și cookie-uri persistente (de exemplu, cele care rămân stocate pe terminal până la 
expirarea sau anularea acestora de către utilizator). 
 
În funcție de funcția și scopul utilizării, cookie-urile pot fi împărțite în cookie-uri tehnice și 
cookie-uri de profil. 
 

Cookie-uri tehnice 

Unele module cookie sunt utilizate pentru a efectua autentificarea computerului, monitorizarea 
sesiunilor și stocarea informațiilor specifice despre utilizatorii care accesează o pagină Web. 
Aceste cookie-uri, așa-numitele tehnici, sunt adesea utile pentru a vă permite să navigați pe un 
site web și să utilizați toate funcțiile. Cookie-urile tipice sunt cele a căror utilizare nu necesită 
consimțământul utilizatorului. 
Cookie-urile de analiză aparțin, de asemenea, acestei categorii. Acestea sunt module cookie 
care colectează informații despre utilizarea pe care un utilizator o face de pe un site web și care 
permite îmbunătățirea funcționării acestuia. De exemplu, cookie-urile de analiză arată care 
pagini sunt vizitate cel mai frecvent, vă permit să verificați care sunt modelele recurente de 
utilizare a unui site web și să ajutați să înțelegeți fiecare dificultate pe care utilizatorul o 
întâlnește în uz. 
 

Profilarea cookie-urilor 
Alte cookie-uri pot fi în schimb utilizate pentru a urmări utilizatorii de profil în timpul navigării, 
studia mișcările lor și obiceiurile de consultare web și consum (ce cumpără, ceea ce au citit, 
etc.), de asemenea, în scopul de a face publicitate pentru servicii specifice personalizate. În 
acest caz vorbim despre profilarea cookie-urilor. Utilizarea acestor cookie-uri necesită 
achiziționarea prealabilă a consimțământului informat în cunoștință de cauză al utilizatorului 
conform art. 7 din Regulamentul UE 2016/679. 
 

Terță parte 

Se poate întâmpla, de asemenea, ca o pagină web conține cookie-uri de la alte site-uri și 
conținut în diverse elemente găzduite pe aceeași pagină, cum ar fi reclamele banner, imagini, 
video, hărți sau link-uri specifice către pagini web în alte domenii care se află pe alte servere 
decât pe cele care sunt localizate pe pagina solicitată. Cu alte cuvinte, aceste cookie-uri sunt 
setate direct de către administratorii de site-uri sau alte servere decât acest site web. În aceste 
cazuri, vorbim de așa-numitele cookie-uri terță parte, care sunt folosite în mod obișnuit în 
scopuri de profilare. Utilizarea acestor cookie-uri necesită achiziția prealabilă a 
consimțământului informat în cunoștință de cauză al utilizatorului. 
 

Tipuri de cookie-uri utilizate de site-ul nostru 

Principalele funcții ale cookie-urile sunt instalate prin WWW.FULLWEBSERVER.COM, iar tehnic 
sunt utilizate pentru a îmbunătăți în mod constant serviciul, pentru autentificare, în scopuri 
statistice, cum ar fi de numărare a vizitelor la site-uri. Prin urmare, utilizarea cookie-urilor are 
drept scop facilitarea funcțiilor serverului în timpul navigării Serviciului. 
Site-ul permite, de asemenea, trimiterea următoarelor module cookie terță parte. Aceste 
cookie-uri nu sunt instrumente de proprietate, pentru mai multe informații, prin urmare, puteți 
accesa informațiile și formele de obținere a consimțământului terților, făcând clic pe link-uri. 
Pentru a îmbunătăți site-ul web și pentru a înțelege care părți sau elemente sunt cele mai 

http://www.fullwebserver.com/


apreciate de către utilizatori, cookie-urile terță parte ale Google Analytics sunt utilizate ca un 
instrument de analiză anonim și agregat. Aceste cookie-uri nu sunt instrumente de proprietate, 
pentru mai multe informații, prin urmare, puteți consulta informațiile furnizate de Google. 
Paginile site-ului incorporează în ele unele widget-uri și butoane pentru partajarea Facebook și 
Google Plus, pentru a permite utilizatorului să partajeze conținutul site-ului pe canalele lor 
sociale și să interacționeze cu canalele noastre. Aceste cookie-uri nu sunt unelte de proprietate, 
ci sunt create de Facebook și respectiv de Google atunci când utilizați butonul respectiv widget 
sau share. Pentru a afla mai multe, vizitați următoarele pagini de informații: Facebook și 
Google. 
Unele pagini web încorporează conținut YouTube video în ele. Vizitând o pagină care conține un 
videoclip sau făcând clic pentru a vedea videoclipul, pot fi recheiate modulele cookie de pe 
YouTube. Aceste cookie-uri nu sunt instrumente ale proprietății noastre. Pentru a afla mai 
multe, accesați pagina cu informații Google. 
Site-ul web ar putea utiliza programele Facebook ADS gestionate de Facebook Inc., tehnologia 
Google AdWords și remarketing Google, gestionată de Google Inc. De asemenea, funcția de 
urmărire a conversiilor din Facebook ADS și AdWords utilizează module cookie pentru a ne 
urmări vânzările și alte conversii. 
 

Administrarea cookie-urilor 
Utilizatorul își poate gestiona propriile preferințe de cookie prin funcțiile prezente în browserele 
obișnuite care vă permit să ștergeți / eliminați cookie-urile (toate sau unele) sau să modificați 
setările browserului pentru a bloca expedierea cookie-urilor sau a cookie-urilor. limitați-le la 
anumite site-uri (în comparație cu altele). 
Prin urmare, este posibil să refuzați utilizarea cookie-urilor, urmând procedura de dezactivare 
oferită de browserul dvs. Mai jos sunt metodele propuse de browserele principale:  Microsoft 
Windows Explorer,  Mozilla Firefox,  Google Chrome,  Apple Safari, Google Analytics prin 
descărcarea unui plug-in specific pentru browser. 
Pentru a obține informații despre cookie-urile stocate pe terminalul dvs. și pentru a le dezactiva 
în mod individual, vă rugăm să consultați 
link-ulhttp://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

 

Rețeaua socială Plugin 
Site-ul WWW.FULLWEBSERVER.COM încorporează de asemenea pluginuri și / sau comenzi 
pentru rețele sociale, pentru a permite partajarea ușoară a conținutului în rețelele dvs. 
sociale preferate. Aceste pluginuri sunt programate astfel încât să nu se creeze 
cookie-uri atunci când accesează pagina, pentru a proteja confidențialitatea 
utilizatorilor. Este posibil ca cookie-urile să fie setate, dacă acest lucru este asigurat de 
rețelele sociale, numai atunci când utilizatorul utilizează efectiv și în mod voluntar 
pluginul. Rețineți că în cazul în care utilizatorul navighează conectat la rețeaua socială, 
acesta a consimțit deja utilizarea cookie-urilor transmise prin acest site în momentul 
înregistrării în rețeaua socială. 
Colectarea și utilizarea informațiilor obținute prin plugin sunt guvernate de politicile de 
confidențialitate ale rețelelor sociale, la care se face referire. 
 
 

-  Facebook  - (link informatii cookie) 

-  Twitter  - (link informatii cookie) 

-  LinkedIn  - (link informatii cookie) 

-  Google+  - (link informatii cookie).   

 
 
 
Această politică de confidențialitate poate suferi modificări în timp - legate, de asemenea, de 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://www.apple.com/legal/privacy/
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/


intrarea în vigoare a noilor reglementări sectoriale, de actualizarea sau furnizarea de noi servicii 
sau de inovații tehnologice - pentru care utilizatorul / vizitatorul este invitat să se consulte 
periodic această pagină WWW.FULLWEBSERVER.COM. 


