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Politica de confidenţialitate 
 

a) Ce înseamnă GDPR? 

Protecţia datelor cu caracter personal este un set de reguli aplicabile în statele membre UE, numite General Data 

Protection Regulation (GDPR). În acest domeniu sunt aplicabile prevederile Regulamentul (UE)  679/2016 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi Legea 129/2018. 

 

b)  Câteva definiţii din Regulament 

• "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, 
un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 
specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

• "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter 
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea 
la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 

• "restricţionarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a 
limita prelucrarea viitoare a acestora; 

• "creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care 
constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare 
la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de 
muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, 
locul în care se află persoana fizică 

• "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, 
singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 
personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul 
intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii 
sau în dreptul intern; 

• "consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată 
şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o 
acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

• "încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în 
mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a 
datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul 
neautorizat la acestea; 

• "întreprindere" înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate economică, 
indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociaţii care desfăşoară în mod 
regulat o activitate economică; 

• "serviciile societăţii informaţionale" înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul 
(1) litera (b) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (1); (1)Directiva 98/34/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru 
furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi al normelor privind 
serviciile societăţii informaţionale (JO L 204, 21.7.1998, p. 37). 

 



c) Ce este un cookie? 
 
Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator 
web 
și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-urile 
sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice 
sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. ... 
Cele mai multe navigatoare [browsere] moderne permit utilizatorului să decidă dacă acceptă sau nu cookie-uri. 
Siturilor care le refuză le vor lipsi însă anumite facilități - de exemplu, într-un magazin virtual nu se va mai putea 
folosi coșul de cumpărături, dacă acesta a fost implementat cu ajutorul cookie-urilor. 
(Sursa: Wikipedia) 
 

d) Scopul utilizării datelor personale şi politica de cookies 
 
Datele personale ale vizitatorilor site-ului HAMOR Soft  (ca nume, e-mail, telefon, localitate etc.) pot fi utilizate 
de proprietarul acestei pagini pentru autentificare pe forum, coşul de cumpărături (accesibile numai pe bază de 
parolă), elaborarea unor statistici.   
Datele sunt de regulă date ale unor persoane juridice, rareori şi ale unor persoane fizice.  Datele la care avem 
acces nu vor fi divulgate unor terţe părţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 
HAMOR Soft poate să utilizeze cookie-uri pentru o funcţionare optimă a site-ului. Vizitatorul acceptă utilizarea 
acestora prin bifarea căsuţei corespunzătoare. El poate să-şi seteze browserul astfel, încât să nu fie memorate 
aceste cookie-uri la vizitele următoare.  
 

e) Informarea utilizatorilor 
 
Utilizatorii persoanel fizice ale site-ului www.hamorsoft.ro sau www.hamorsoft.eu pot să ne contacteze pentru 
mai multe informaţii la adresa hamor@hamorsoft.ro. Ei au dreptul să solicite chiar şi ştergerea datelor 
personale. 
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