Politica de confidențialitate
Declarație de obligație informațională
(Politica de confidențialitate)
Protecția informațiilor dvs. personale este o prioritate specială pentru noi. Astfel, procesăm
informațiile dvs. numai în conformitate cu reglementările legale (GDPR) În această politică de
confidențialitate vă vom informa despre cele mai importante aspecte ale procesării datelor în
scopurile site-ului nostru web.
Contactându-ne
Dacă luați legătura cu noi prin e-mail, vom salva datele pe care le furnizați, astfel încât să putem
procesa solicitarea și în caz de solicitări de urmărire. Nu vom partaja aceste date fără acordul
dumneavoastră.
Stocarea datelor
Reținem că, în scopul unui proces de cumpărare mai simplu și pentru soluționarea ulterioară a
contractului, salvăm următoarele date: numele, adresa, informațiile de contact, data nașterii
(opțional) și identificatorul utilizatorului (opțional). Datele pe care le furnizați sunt necesare
pentru a îndeplini contractul și pentru a efectua orice măsuri înainte de contract. Fără aceste date,
nu putem soluționa contractul cu dvs. Nu există nicio redirecționare a datelor către terți, cu
excepția transmiterii datelor solicitate către băncile de decontare / furnizorii de servicii de plată
(Viveum systems Systems GmbH) în scopul debitării prețului de achiziție, către companiile de
transport / transport pe care le-am angajat livrați produsul și consultantului nostru fiscal pentru a
ne îndeplini obligațiile fiscale.
În cazul decontării contractului, toate datele din relația contractuală vor fi salvate până la
expirarea perioadei de păstrare fiscală.
Datele referitoare la numele, adresa, produsele achiziționate și data achiziției vor fi, de asemenea,
salvate până la expirarea răspunderii pentru produs. Prelucrarea datelor are loc pe baza
termenilor legali de la § 96 paragraful 3 TKG (Legea telecomunicațiilor), precum și a Art. 6 alin. 1
lit a (consimțământ) și / sau lit b (necesar pentru îndeplinirea contractului) din GDPR.
Cookies.
Site-ul nostru web folosește așa-numitele cookie-uri. Acestea sunt mici fișiere text pe care
browserul dvs. le salvează pe dispozitivul final. Nu provoacă daune.
Folosim cookie-uri pentru a face serviciul nostru ușor de utilizat. Unele cookie-uri rămân salvate
pe dispozitivul dvs. final până când le ștergeți. Ele ne permit să recunoaștem browserul dvs. la
următoarea vizită.
Dacă nu doriți acest lucru, puteți configura browserul dvs. astfel încât să fiți informați despre
instalarea cookie-urilor și puteți să le permiteți numai de la caz la caz.

Dezactivarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea site-ului nostru web.

Analiza web
Dacă ați declarat consimțământul dvs., acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de
analiză web al Google Inc. („Google”). Această utilizare include modul de operare „Universal
Analytics”. Prin urmare, este posibil să se aloce date, sesiuni și interacțiuni unui ID de utilizator
pseudonim prin intermediul mai multor dispozitive și să se analizeze activitățile unui utilizator pe
dispozitive.
Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie-uri”, fișiere text care sunt salvate pe computer și
care facilitează analiza utilizării site-ului dvs. web. Informațiile despre utilizarea site-ului dvs. web
creat de cookie sunt, în general, trimise către un server Google din SUA și salvate acolo. În caz de
activare a anonimizării IP pe acest site web, însă, Google vă va trunța adresa IP în prealabil în
statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale acordului privind Spațiul
Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa dvs. IP completă va fi trimisă unui server
Google din SUA și trunchiată acolo. Reținem că pe acest site Google Analytics Google a fost extins
cu anonimizarea IP pentru a asigura înregistrarea anonimizată a adreselor IP (așa-numita mascare
IP). Adresa IP furnizată de browserul dvs. pentru Google Analytics nu este compilată cu alte date de
Google. Puteți găsi mai multe informații despre condițiile de utilizare și protecția datelor la
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html sau https://policies.google.com/.
Scopurile prelucrării
La solicitarea administratorului acestui site, Google va folosi aceste informații pentru a evalua
utilizarea site-ului dvs. web, pentru a compila rapoarte despre activitățile site-ului și pentru a oferi
alte servicii asociate cu utilizarea site-ului și internetului pentru administratorul site-ului.
Temei juridic
Baza legală pentru utilizarea Google Analytics este consimțământul dvs. conform Art. 6 alin. 1 s. 1
lit. un GDPR.
Destinatar / categorii de destinatari
Destinatarul datelor preluate este Google.
Transferul în țări terțe
Informațiile personale sunt transmise SUA în conformitate cu scutul de confidențialitate UE-SUA
conform deciziei de adecvare a Comisiei Europene. Puteți găsi certificatul la
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.
Durata procesării datelor
Datele pe care le trimitem și care sunt asociate cu cookie-urile, recunoașterile utilizatorilor (de
exemplu, ID-ul utilizatorului) sau ID-urile de publicitate vor fi șterse automat după 14 luni. Datele
sunt șterse automat o dată pe lună, când perioada de păstrare a expirat.
Drepturile persoanelor vizate
Puteți revoca întotdeauna consimțământul dvs. cu efect pentru viitor, împiedicând salvarea cookieurilor printr-o setare corespunzătoare din navigarea dvs.

