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Politica Cookies Summit Agro România SRL 

 

Ce sunt Cookie-urile? 

Acest site utilizează module cookie. Cookie-urile sunt o caracteristică standard a site-urilor web 

care ne permit să stocăm cantități mici de date pe computerul tău cu privire la vizita pe site. Cookie-

urile ne ajută să aflăm care zone ale site-ului sunt utile și care domenii trebuie îmbunătățite. De 

asemenea, folosim aceste fișiere pentru a oferi acces la informații despre marketing și re-marketing. 

Aceste fișiere conțin un cod unic pentru fiecare vizitator și pot fi considerate date personale 

conform dispozițiilor GDPR. 

Care este temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale? 

Vom folosi informațiile tale personale (adică fișierul cookie) pentru diferite lucruri în funcție de 

cookie-ul pe care l-am stabilit în sistemul tău. Fiecare va fi detaliat pentru a avea o viziune clară în 

ceea ce privește scopurile acestora. Vom folosi informațiile/datele tale personale în următoarele 

modalități pe baza următoarelor temeiuri legale: 

Cookie-uri esențiale. Cookie-urile esențiale permit navigarea pe site și utilizarea serviciilor și a 

funcțiilor acestuia. Fără aceste cookie-uri, site-ul nostru nu va funcționa la fel de bine și ar putea fi 

pierdută conectivitatea acestuia. De asemenea, fără aceste cookie-uri este posibil să nu putem oferi 

site-ului nostru anumite servicii sau funcții. Aceste cookie-uri sunt: 

Denumire cookie Scop Categorie cookie 

(cookie-uri proprii/ 

ale altor entități) 

Temei 

PHPSESSID 

 Folosit pentru a 

conecta cereri 

multiple realizate 

într-o singură 

sesiune. 

1st party Avem nevoie de 

această 

informație 

pentru interesele 

noastre legitime 

ca operator al 

acestor date, 

deoarece ne 

permite să 

oferim un site 

funcțional 

 

Cookie-uri de analiză. Cookie-urile de analiză colectează informații despre modul în care 

utilizați site-ul web și ne permit să îmbunătățim modul în care acesta funcționează. Aceste 
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cookie-uri permit să vedem care sunt paginile vizitate cel mai frecvent, modul în care este utilizat 

site-ul sau dificultățile întâmpinate pe parcursul vizitării site-ului. Utilizăm informațiile pentru a 

îmbunătăți site-ul și pentru a-l optimiza pentru majoritatea utilizatorilor pe care îi avem. De 

asemenea, ne permit să ne asigurăm că există suficientă capacitate a sistemului pentru a vă 

satisface nevoile. Aceste cookie-uri sunt: 

Denumire cookie Scop Categorie cookie 

(cookie-uri proprii/ 

ale altor entități) 

Temei 

google-analytics.com Codul de urmărire 

Google Analytics 

care înregistrează 

detalii despre 

browserul și 

computerul 

vizitatorului. 

3rd party 
Folosit pentru a 

ne ajuta să 

analizam modul 

în care utilizați 

site-ul. 

 

Ce se întâmplă dacă nu vrei să furnizezi aceste informații? 

Colectăm automat informațiile personale folosind mijloace tehnice, atunci când utilizezi site-ul 

nostru web www.sumi-agro.ro. Este important a fi înțeleasă diferența dintre cookie-urile pe care le 

folosim. Site-ul nostru utilizează atât cookie-urile proprii (care sunt setate de site-ul vizitat), cât și 

cookie-urile altor entități (care sunt setate de un server din afara site-ului pe care l-ai vizitat).  

Nu ești obligat să ne furnizezi informațiile personale. Cu toate acestea, dacă alegi să nu le furnizezi, 

este posibil să nu poți utiliza site-ul nostru și nu ne vei putea solicita asistența în acest sens. În cazul 

în care trebuie să colectăm date cu caracter personal prin lege sau în condițiile unui contract pe care 

l-am perfectat cu tine. (de exemplu, dacă încerci să cumperi produse de pe site-ul nostru) și nu 

furnizezi datele atunci când îți sunt solicitate, este posibil să nu putem executa contractul și să fim 

nevoiți să anulăm produsul și/sau serviciul pe care l-ai contractat (într-o atare situație, dacă este 

cazul, vei fi informat în mod corespunzător). 

Dezactivarea modulelor Cookie 

Puteți preveni setarea cookie-urilor prin ajustarea setărilor din browserul dvs. (consultați asistența 

browserului dvs. pentru a face acest lucru). Rețineți că dezactivarea cookie-urilor va afecta 

funcționalitatea acestui site și multe alte site-uri pe care le vizitați. Dezactivarea cookie-urilor va 

duce, de obicei, la dezactivarea anumitor funcționalități ale acestui site. Prin urmare, este 

recomandat să nu dezactivați modulele cookie. 

Controlul cookie-urilor 

Modul de utilizare a cookie-urilor se poate controla din Browser-ul pe care îl folosiți. 
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Poți alege dacă să accepți cookie-urile prin modificarea setărilor din browser. Informații despre 

procedura de activare sau dezactivare a cookie-urilor pot fi găsite pe site-ul web al furnizorului 

motorului de căutare pe internet în secțiunea ”Ajutor”. Cu toate acestea, dacă dezactivați această 

funcție, experiența pe site-ul nostru poate fi redusă, iar unele funcții ar putea să nu funcționeze 

conform destinației. 

Cum protejăm aceste informații? 

Menținem garanții fizice, electronice și procedurale la standarde înalte pentru a proteja 

confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor tale personale. Am luat măsuri de 

securitate adecvate împotriva accesului ilegal și / sau neautorizat la informațiile personale, precum 

și împotriva pierderii accidentale sau deteriorării acestora. 

Cu cine împărtășim datele personale? 

Informațiile tale personale vor fi partajate cu anumite entități terțe care ne permit să prelucrăm 

datele cu caracter personal în contextul utilizării site-ului. Aceste entități terțe și scopurile de 

partajare a datelor sunt prezentate mai jos: 

Google Politica de confidențialitate Google Analytics poate fi găsită 

la: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro  

 

De asemenea, în situații limitate, este posibil să ne împărtășim informațiile personale cu 

următoarele entități: 

• furnizori de securitate IT; 

• asiguratori; 

• consilieri externi (de exemplu avocați sau auditori); și  

• autoritățile publice sau alte organisme de aplicare a legii. 

Informațiile personale pot fi, de asemenea, distribuite sponsorilor, partenerilor, agenților de 

publicitate, rețelelor de publicitate, serverelor publicitare și companiilor de analiză sau altor terțe 

părți în legătură cu ofertele de marketing, de promovare și/sau alte oferte. De asemenea, 

informațiile personale pot fi distribuire către terțe părți pe care le identificăm la momentul furnizării 

informațiilor personale (de exemplu, dacă ați fost direcționat pe site-ul nostru de pe un alt site). Nu 

suntem responsabili pentru aceste site-uri sau pentru conținutul, produsele, serviciile și politicile 

sau practicile de confidențialitate. 

Ori de câte ori acordăm accesul la informațiile personale altcuiva, ne vom asigura că accesul este 

securizat în mod adecvat pentru a proteja confidențialitatea și, că respectă cerințele legislației 

aplicabile privind protecția datelor. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro
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Vor fi datele mele personale transferate în afara SEE? 

Dacă ești localizat într-o țară din Spațiul Economic European (”SEE”), vom putea fi nevoiți să îți 

transferăm datele personale în afara SEE, spre exemplu dacă facilitățile noastre de stocare sau 

prelucrare sunt situate într-o altă țară. 

De fiecare dată când transferăm datele personale în afara SEE, ne asigurăm că se acordă un grad 

similar de protecție prin punerea în aplicare a unor garanții adecvate, aprobate prin lege, inclzând 

cel puțin una dintre următoarele: 

❖ vom transfera informațiile personale doar în țările care au fost considerate de către Comisia 

Europeană că oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal; 

❖ în cazul în care vom folosi anumiți furnizori de servicii, putem folosi contracte specifice 

aprobate de către Comisia Europeană, care oferă datelor cu caracter personal aceeași 

protecție ca cea oferită în Europa; sau 

❖ în cazul în care vom folosi furnizori cu sediul în SUA, putem transfera date către aceștia, 

dacă sunt parte a Scutului de Confidențialitate care le cere să ofere o protecție similară 

datelor cu caracter personal partajate între Europa și SUA. 

Dacă dorești mai multe informații despre garanțiile noastre, ne poți contacta la adresa de email 

office@sumi-agro.ro. 

 

Denumire document: Politica Cookies 

Versiune: 1 

Data:  


