
 

Politică de confidențialitate 
 
Dreptul dumneavoastră la autodeterminarea informațiilor, precum și protecția 
vieții dumneavoastră private în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și utilizarea ofertei noastre de pe internet reprezintă o preocupare 
deosebit de importantă pentru grupul Deutsche Leasing. De aceea, grupul 
Deutsche Leasing a luat măsuri de securitate tehnică și organizațională pentru 
a asigura această protecție. În continuare veți găsi o prezentare generală a 
datelor cu caracter personal care sunt prelucrate și în ce scop. 
 
 

I Informații generale privind prelucrarea datelor 

1. GDPR Domeniul de aplicare al prelucrării datelor 
Datele cu caracter personal pe care le furnizați în momentul vizitării site-ului nostru vor fi 
prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor 
(GDPR) și cu orice alte dispoziții legale aplicabile. 
  

2. Baza legală 
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a proteja 
un interes legitim al Deutsche Leasing AG sau al unei părți terțe, iar interesele, drepturile 
și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu depășesc primul interes, atunci 
articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR servește ca bază legală pentru prelucrare. 
  

3. Ștergerea datelor și timpul de stocare 
Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt șterse sau blocate de îndată ce 
scopul stocării nu se mai aplică. 

 

 

II Furnizarea paginii web și crearea de fișiere jurnal 

1. Descrierea, domeniul de aplicare și baza legală pentru prelucrarea datelor 
De fiecare dată când pagina noastră de internet este accesată, sistemul nostru 
colectează automat date și informații din sistemul computerizat al calculatorului apelant. 
Se colectează următoarele date: 
(1) informații privind tipul și versiunea de browser utilizate; 
(2) sistemul de operare al utilizatorului; 
(3) furnizorul de servicii de internet al utilizatorului; 
(4) adresa IP a utilizatorului 
(5) data și ora accesului 
(6) paginile web de pe care sistemul utilizatorului ajunge la această pagină de internet 
(7) paginile web accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul acestei pagini de 
internet.  
Aceste date sunt, de asemenea, stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. 
Stocarea acestor date împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului nu 
are loc. 
  

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor 



Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este articolul 6 
alineatul 1 litera f) din GDPR. 
  

3. Scopul prelucrării datelor 
Stocarea temporară și pe termen scurt a adresei IP a utilizatorului de către sistem este 
necesară pentru a permite ca pagina web să fie livrată calculatorului său. În acest scop, 
adresa IP a utilizatorului trebuie stocată pe durata sesiunii. 
Stocarea în fișierele jurnal se realizează pentru a asigura funcționarea paginii web. În 
plus, datele sunt utilizate pentru a optimiza pagina web și pentru a asigura securitatea 
sistemelor noastre informatice. În acest context, datele nu vor fi analizate în scopuri de 
marketing. 
În aceste scopuri, avem, de asemenea, un interes legitim în prelucrarea datelor în 
conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. 
  

4. Durata stocării 
Datele vor fi șterse când sesiunea respectivă s-a încheiat. Fișierele jurnal ale serverului 
web sunt salvate timp de 90 de zile și sunt apoi plasate pe casetele de backup timp de 
încă 30 de zile. Adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse aici sau anonimizate, astfel încât 
nu mai este posibil să fie atribuite clientului apelant. 
  

5. Posibilitatea de contestare și de eliminare 
Colectarea de date pentru furnizarea paginii web și stocarea datelor în fișierele jurnal 
este neapărat necesară pentru funcționarea paginii de internet. Prin urmare, nu există 
posibilitatea ca utilizatorul să facă o contestație în acest sens. 

 
 
 

III Utilizarea modulelor cookie 

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor 
Această pagină web utilizează module cookie cu o durată de viață limitată pentru 
evaluarea statistică a utilizării acestei pagini web, în vederea analizării și optimizării 
utilizării pentru dumneavoastră Folosim module cookie pentru a face această pagină 
web mai ușor de utilizat. Unele elemente ale acestei pagini de internet necesită ca 
browserul de apelare să poată fi identificat și după o schimbare a paginii. În modulele 
cookie se stochează și se transmit următoarele date: setările de limbă și informațiile de 
conectare Modulele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate în 
sistemul informatic al utilizatorului în browserul de internet sau de către browserul de 
internet. Atunci când un utilizator apelează o pagină web, un modul cookie poate fi 
stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Modulele cookie nu fac parte din sistemul 
dumneavoastră și nu pot cauza daune. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte 
automat modulele cookie. Modulul cookie din sistemul utilizatorului permite ca browserul 
utilizat să fie identificat în mod clar atunci când pagina web este din nou apelată, 
facilitând utilizarea acesteia. 
Puteți dezactiva stocarea de module cookie sau vă puteți seta browserul pentru a vă 
alerta cu privire la utilizarea de module cookie sau pentru a refuza trimiterea. Toate 
funcțiile de pe pagina noastră de internet sunt disponibile pentru dumneavoastră și fără 
module cookie. Dacă dezactivați modulele cookie, acest lucru poate duce eventual la 
limitări ale funcționalității serviciilor noastre. 
De asemenea, pixelii de urmărire din cadrul paginii web sunt utilizați pentru a controla 
ofertele în remarketing. Aceștia nu colectează date cu caracter personal și nu sunt legați 
de date cu caracter personal pe computerul utilizatorului sau cu o bază de date. 
 

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor 



Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând module cookie este 
articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. 

 
3. Scopul prelucrării datelor 

Scopul utilizării de module cookie necesare din punct de vedere tehnic este de a 
simplifica utilizarea paginilor web pentru utilizatori. Unele caracteristici ale acestei pagini 
de internet nu pot fi oferite fără utilizarea de module cookie. În acest scop, este necesar 
ca browserul să fie recunoscut chiar și după o schimbare a paginii. 
 
Pentru următoarele aplicații, avem nevoie de module cookie: 
(1) Conectare 
(2) Transferul setărilor de limbă 
(3) Marcarea termenilor de căutare 
  
Modulele cookie pentru analiză sunt utilizate pentru a îmbunătăți calitatea acestei pagini 
web și a conținutului acesteia. Analizând modulele cookie, aflăm cum este utilizată 
pagina web și astfel ne putem optimiza în permanență oferta. În acest scop, interesul 
nostru legitim este, de asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal în 
conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR. 
  

4. Durata stocării, posibilitatea de contestare și de eliminare 
Modulele cookie sunt stocate pe calculatorul utilizatorului și trimise de către acesta pe 
pagina noastră. De aceea, în calitate de utilizator, aveți control deplin asupra utilizării 
modulelor cookie. Prin modificarea setărilor din browserul de internet, puteți dezactiva 
sau restricționa transferul de module cookie. Modulele cookie deja stocate pot fi șterse 
în orice moment. Acest lucru se poate realiza și automat. Dacă modulele cookie sunt 
dezactivate pentru pagina noastră web, este posibil să nu mai poată fi utilizate integral 
toate funcțiile paginii web. 

 
 
 
Aplicații de informare ale altor furnizori 

Google Maps: 

Pentru această pagină web, Google Maps este utilizat pentru a afișa hărți. Acest lucru 
permite afișarea directă a hărților interactive pe pagina web și permite utilizarea funcției de 
hărți. Funcția de hărți de la Google Maps utilizează module cookie persistente. Vizitând 
subpagina acestei pagini web, unde se utilizează Google Maps, Google primește informația 
că dumneavoastră ați accesat subpagina respectivă. În plus, se transmit către Google datele 
menționate la capitolul II. 1. 
 
Acest lucru se realizează indiferent dacă sunteți conectat printr-un cont de utilizator Google 
sau nu. Dacă sunteți conectat la Google, datele dumneavoastră vor fi atribuite contului 
dumneavoastră de utilizator Google. Dacă nu doriți această atribuire, trebuie să vă 
deconectați înainte de a apela funcția de hărți. Google vă salvează datele ca profil de 
utilizare și le utilizează pentru publicitate, cercetare de piață și/sau design personalizat al 
paginii sale web. O astfel de evaluare va fi efectuată în special (chiar și pentru utilizatorii 
neconectați) pentru a furniza reclame în funcție de necesități și pentru a informa alți utilizatori 
ai rețelei sociale cu privire la activitățile dumneavoastră pe această pagină web. Aveți dreptul 
de a face o contestație privind crearea acestor profiluri de utilizator, contestație pe care 
trebuie să o transmiteți companiei Google. 
  
Pentru mai multe informații privind scopul și domeniul de aplicare al colectării și prelucrării 
datelor de către Google, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a furnizorului. De 



asemenea, acolo veți găsi mai multe informații despre drepturile și setările pentru protecția 
sferei dumneavoastră private:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
Google prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în Statele Unite și face 
obiectul Scutului de confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. 

 

 

IV Formular de contact și contact prin e-mail 

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor  
Pe pagina noastră de internet este disponibil un formular de contact, care poate fi utilizat 
pentru contactul electronic. Dacă un utilizator face acest lucru, datele introduse în masca 
de intrare ne vor fi transmise și stocate. 
 
(1) Adresa IP a utilizatorului  
(2) Data și ora înregistrării 
 
Pentru prelucrarea datelor, consimțământul dumneavoastră va fi solicitat în cadrul 
procesului de trimitere și se va face referire la această declarație de confidențialitate. 
Alternativ, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail furnizate. În acest caz, 
datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi stocate. În acest 
context, datele nu vor fi transmise terților. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru 
procesarea conversației. 
  

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor  
Baza legală pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul 1, litera a) din GDPR, 
dacă utilizatorul și-a dat acordul.  
Baza legală pentru prelucrarea datelor trimise în cursul transmiterii unui e-mail este 
articolul 6 alineatul 1 litera f) din  GDPR. În cazul în care contactul prin e-mail vizează 
încheierea unui contract, atunci baza legală suplimentară pentru prelucrare este articolul 
6 alineatul 1 litera b) din GDPR. 
  

3. Scopul prelucrării datelor  
Prelucrarea datelor cu caracter personal din masca de intrare ne servește exclusiv 
pentru procesarea contactului. În cazul unui contact prin e-mail, interesul legitim necesar 
constituie baza pentru prelucrarea datelor. 
  
Celelalte date cu caracter personal prelucrate în cursul procesului de trimitere sunt 
utilizate pentru a preveni utilizarea abuzivă a formularului de contact și pentru a asigura 
securitatea sistemelor noastre informatice. 
  

4. Durata stocării  
Datele se șterg de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului colectării 
lor. Pentru datele cu caracter personal din masca de intrare a formularului de contact și 
cele trimise prin e-mail, aceasta are loc atunci când conversația respectivă cu utilizatorul 
s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când circumstanțele arată că faptele în cauză 
au fost în final clarificate. Datele colectate suplimentar în timpul procesului de trimitere 
vor fi șterse în termen de cel mult șapte zile. 
  

5. Posibilitatea de contestare și de eliminare   
Utilizatorul are oricând posibilitatea de a-și revoca consimțământul pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul intră în contact cu noi prin e-



mail, acesta poate obiecta la stocarea datelor sale cu caracter personal în orice moment, 
cu efect pentru viitor. Într-un astfel de caz, conversația nu poate continua. 
 
Cererile de informații, precum și revocarea oricărui posibil consimțământ acordat, 
precum și o posibilă contestare a prelucrării datelor dumneavoastră, vă rugăm să le 
trimiteți prin e-mail la adresa 
 

   service@deutsche-leasing.com  

 
sau la adresa menționată în Datele legale. Vă asigurăm că atunci vor fi șterse toate 
datele cu caracter personal stocate în timpul contactului. 

 
 
 
 

IV a. Buletine informative și notificări electronice 

Trimitem buletine informative, e-mailuri și alte notificări electronice (denumite în continuare 
„buletine informative”) doar cu acordul destinatarilor sau cu permisiunea legală. În cazul în 
care conținutul buletinului informativ este descris în termeni concreți în contextul unui 
abonament, acesta este decisiv pentru consimțământul utilizatorilor. În plus, buletinele 
noastre informative conțin informații despre serviciile noastre și despre noi. 
 
Pentru a vă abona la buletinele noastre informative, este suficient să vă introduceți adresa 
de e-mail. Cu toate acestea, vă putem solicita să treceți un nume pentru o adresare 
personală în buletinul informativ sau orice alte informații necesare în scopul buletinului 
informativ. 
 
Procedura consimțământului clientului: abonarea la buletinului nostru informativ se face, 
în principiu, în cadrul unei proceduri de consimțământ al clientului. Cu alte cuvinte, veți primi 
un e-mail după abonare, prin care vi se solicită să confirmați abonarea. Această confirmare 
este necesară pentru ca nimeni să nu se poată abona cu adrese de e-mail străine. Abonările 
la buletinul informativ vor fi înregistrate pentru a putea demonstra procesul de abonare în 
conformitate cu cerințele legale. Aceasta include stocarea momentului de abonare și de 
confirmare, precum și a adresei IP. Modificările datelor stocate de furnizorul de servicii de 
transport sunt, de asemenea, înregistrate. 
 
Ștergerea și restricționarea prelucrării: putem stoca adresele de e-mail care au fost 
trimise pentru o perioadă de până la trei ani, pe baza intereselor noastre legitime, înainte de 
a le șterge, pentru a putea dovedi un consimțământ acordat anterior. Prelucrarea acestor 
date se limitează la scopul unei eventuale apărări a creanțelor. O cerere individuală de 
ștergere este posibilă în orice moment, cu condiția ca existența anterioară a 
consimțământului să fie confirmată în același timp. În cazul obligațiilor de a respecta în mod 
permanent contestațiile, ne rezervăm dreptul de a stoca adresa de e-mail într-o listă blocată 
(așa-numita „Blocklist”) numai în acest scop. 
 
Înregistrarea procedurii de abonare se bazează pe interesele noastre legitime pentru a 
dovedi buna funcționare a acesteia. În măsura în care delegăm un furnizor de servicii să 
trimită e-mailuri, acest lucru se realizează pe baza intereselor noastre legitime către un 
sistem de trimitere eficient și sigur. 
 
Indicații privind bazele legale: buletinul informativ este trimis pe baza consimțământului 
destinatarilor sau, dacă nu este necesar un consimțământ, pe baza intereselor noastre 
legitime în marketingul direct, dacă și în măsura permisă de lege, de exemplu în cazul 



publicității adresate clienților existenți. În măsura în care delegăm un furnizor de servicii să 
trimită e-mailuri, acest lucru se face pe baza intereselor noastre legitime. Procesul de 
înregistrare este înregistrat pe baza intereselor noastre legitime pentru a demonstra că a fost 
efectuat în conformitate cu legislația. 
 
Conținut: informații despre noi, serviciile, promoțiile și ofertele noastre. 
 
Condiții pentru utilizarea serviciilor gratuite: consimțământul pentru trimiterea de e-
mailuri poate constitui condiția pentru utilizarea serviciilor gratuite (de exemplu accesul la 
anumite conținuturi sau participarea la anumite promoții). Dacă doriți să utilizați serviciul 
gratuit fără a vă abona la buletinul informativ, contactați-ne. 
 
 Tipuri de date prelucrate: datele de inventar (de exemplu nume, adrese), datele de 

contact (de exemplu e-mail, numere de telefon), datele de meta/comunicare (de 
exemplu informații despre dispozitiv, adrese IP), datele de utilizare (de exemplu pagini 
web vizitate, interesul pentru conținut, orele de acces). 
 

 Persoanele vizate: parteneri de comunicare, utilizatori (de exemplu vizitatori ai paginii 
web, utilizatori de servicii online). 
 

 Scopul prelucrării: marketing direct (de exemplu prin e-mail sau poștă), servicii 
contractuale și servicii pentru clienți. 
 

 Baze legale: consimțământ (articolul 6 alineatul 1, p. 1 lit. a. GDPR), interese legitime 
(articolul 6 alineatul 1, p. 1 lit. f. GDPR). 
 

 Posibilitatea de eliminare (Opt-out): puteți anula primirea buletinului nostru informativ 
în orice moment, adică să vă revocați consimțământul sau să contestați primirea 
ulterioară. Un link pentru anularea buletinului informativ se poate găsi fie la finalul 
fiecărui buletin informativ, fie se poate utiliza una dintre variantele de contact menționate 
mai sus, de preferință prin e-mail. 
 

Servicii utilizate și prestatori de servicii: 
 
HubSpot:platforma de marketing pentru e-mail; Furnizor de servicii: HubSpot, Inc., 25 First 
St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA; Pagina web: https://www.hubspot.de; 
Declarația privind confidențialitatea: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. 
 
 

V Analiza web de către Google Analytics (Instrumentul de 

urmărire) 

Pe baza intereselor noastre legitime (și anume, interesul pentru analiza, optimizarea și 
funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul articolului 6 alineatul 1 lit. f. GDPR) 
folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited, 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”). Google folosește module cookie. 
Informațiile generate de modulele cookie privind utilizarea ofertei online de către utilizatori 
sunt transmise și stocate de obicei pe un server al companiei Google din Statele Unite ale 
Americii. 
 
Google va utiliza aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea ofertei noastre 
online de către utilizatori, pentru a elabora rapoarte privind activitățile din cadrul acestei 
oferte online și pentru a ne furniza alte servicii legate de utilizarea acestei oferte online și de 
utilizarea internetului. Datele prelucrate pot fi utilizate pentru a genera profiluri de utilizator 



pseudonime. 
  
Utilizăm Google Analytics numai cu anonimizarea IP activată. Aceasta înseamnă că Google 
reduce adresa IP a utilizatorilor din statele membre ale Uniunii Europene sau din alte state 
membre la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, 
adresa IP completă va fi transferată către un server Google din SUA și scurtată acolo. 
 
Adresa IP furnizată de browserul utilizatorului nu va fi îmbinată cu alte date Google. 
Utilizatorii pot preveni stocarea de module cookie prin setarea corespunzătoare a software-
ului browserului.  
 
Pentru mai multe informații privind utilizarea datelor de către Google, setările și posibilitățile 
de contestare, consultați declarația de confidențialitate a Google 
(https://policies.google.com/technologies/ads) și setările de afișare ale Google pentru 
reclame (https://adssettings.google.com/authenticated). 
 
 
 

VI Link-uri către furnizori externi 

În cazul în care există link-uri către paginile web ale altor furnizori, prezenta declarație de 
confidențialitate nu se aplică conținutului acestora. Datele pe care operatorii acestor pagini le 
pot colecta nu intră în sfera de competență și influență a grupului Deutsche Leasing. Veți 
găsi informații în declarația de confidențialitate a paginii web respective. 
 
 
 

VII Drepturile persoanei în cauză („Informa�ii privind 
protec�ia datelor - prelucrarea datelor �i drepturile 
dumneavoastră - informa�ii conform articolelor 13 �i 14 
din regulamentul general privind protec�ia datelor 
(GDPR)”) 

Dincolo de pagina web, prelucrăm date cu caracter personal în cadrul relației noastre de 
afaceri. Informațiile privind aceste operațiuni de prelucrare a datelor, precum și pretențiile și 
drepturile dumneavoastră privind protecția datelor, dintre care unele afectează și prelucrarea 
datelor pe pagina noastră web, le puteți găsi în declarațiile noastre privind protecția datelor. 
 
 
Acolo veți găsi informații despre următoarele subiecte: 
 
1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și pe cine pot contacta? 

2. Ce surse și date folosim? 

3. Pentru ce vă procesăm datele (scopul prelucrării) și pe ce bază legală? 

a. În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale (articolul 6 alineatul 1 litera b 
GDPR) 

b. În cadrul examinării intereselor (articolul 6 alineatul 1 litera f GDPR) 



c. Pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 alineatul 1 litera a 
GDPR) 

d. Pe baza cerințelor legale (articolul 6 alineatul 1 litera c GDPR) 

4. Cine îmi primește datele? 

5. Cât timp vor fi stocate datele mele? 

6. Datele sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională? 

7. Ce drepturi am pentru protecția datelor? 

8. Există o obligație pentru mine de a furniza date? 

9. În ce măsură este posibilă luarea automată a deciziilor în cazuri individuale? 

10. În ce măsură sunt utilizate datele mele pentru elaborarea profilurilor (scoring)? 

 

Responsabil cu protec�ia datelor 

Persoana responsabilă în sensul Regulamentului UE privind protecția datelor (GDPR) este: 
  
Deutsche Leasing AG 
Frölingstr. 15-31 
61352 Bad Homburg v. d. Höhe  
 
Deutsche Leasing AG este o societate a Grupului Deutsche Leasing .  
 
Puteți contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor dacă aveți întrebări cu 
privire la această declarație privind protecția datelor sau cu privire la protecția datelor 
dumneavoastră cu caracter personal. Îl găsiți pe responsabilul nostru cu protecția datelor la 
următoarea adresă de e-mail: 
  
datenschutz@deutsche-leasing.com 

 

  



 

Politica de confidențialitate a 
platformelor de socializare 
Deutsche Leasing operează mai multe „pagini pe platforme de socializare” pentru a-și 
evidenția serviciile și ofertele de servicii și pentru a interacționa cu clienții săi (denumiți în 
continuare „utilizatori”). 
 
 

I. Cine este responsabil pentru paginile pe platforme de 

socializare? 

Persoana responsabilă în sensul Regulamentului UE privind protecția datelor (GDPR) este: 
  
Deutsche Leasing AG 
Frölingstr. 15-31 
61352 Bad Homburg v. d. Höhe 
 
Deutsche Leasing AG este o societate a Grupului Deutsche Leasing .  
 
Puteți contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor dacă aveți întrebări cu 
privire la această declarație privind protecția datelor sau cu privire la protecția datelor 
dumneavoastră cu caracter personal. Îl găsiți pe responsabilul nostru cu protecția datelor la 
următoarea adresă de e-mail: 
  
datenschutz@deutsche-leasing.com   
Deutsche Leasing, în calitate de persoană responsabilă de această pagină, a încheiat 
acorduri cu operatori terți care, printre altele, reglementează condițiile de utilizare a paginii 
pe platforma de socializare. 
 

 

II. Cum vor fi procesate datele dumneavoastră când vizitați 

paginile pe platforme de socializare? 

Când vizitați paginile pe platformele de socializare ale Deutsche Leasing, operatorii paginii 
colectează și prelucrează date cu caracter personal de la dumneavoastră - chiar dacă nu 
sunteți înregistrat în rețelele respective. 
 
O parte din datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către operatorii de pagini 
atunci când se utilizează paginile respective sunt puse la dispoziția Deutsche Leasing într-o 
formă agregată, prin intermediul așa-numitelor „Insights” (Statisticile utilizatorilor). În acest 
scop, operatorul paginii stochează un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului. Modulele 
cookie sunt unități de informații de dimensiuni mici care sunt stocate pe dispozitivul 
dumneavoastră. Acest lucru ne va permite să reutilizăm aceste informații într-o etapă 
ulterioară. Modulul cookie utilizat pe pagină conține un cod unic de utilizator atribuit fiecărui 
utilizator. Modulul cookie rămâne activ pentru o perioadă de doi ani, cu excepția cazului în 
care este șters.   
 



Statisticile create privind utilizatorii vor fi transmise către Deutsche Leasing numai sub formă 
anonimizată. Deutsche Leasing nu are acces la datele subiacente. 
 

 

III. În ce scop sunt prelucrate datele? 

Datele colectate în timpul vizitei pe Fanpages sunt utilizate de operatorul paginii, în special 
pentru difuzarea publicității individualizate prin rețeaua sa. Puteți afla ce date cu caracter 
personal sunt prelucrate în ce scop citind termenii și condițiile de utilizare și directivele 
respective. 
 
Deutsche Leasing utilizează informațiile colectate pentru a-și optimiza ofertele de pe rețelele 
sociale, de exemplu pentru a-și adapta mai bine conținutul la nevoile clienților și ale 
utilizatorilor. De exemplu Deutsche Leasing va primi informații cu privire la conținutul și 
aplicațiile pe care utilizatorii le apreciază în mod special pentru a le oferi conținuturi mai 
relevante și pentru a dezvolta funcții care ar putea fi de interes mai mare pentru utilizatori. 
 
Pe baza informațiilor colectate, rețelele respective pregătesc, de asemenea, evaluări 
demografice și geografice și le pun la dispoziția Deutsche Leasing. Aceste informații sunt 
utilizate de Deutsche Leasing pentru a face publicitate pe baza intereselor, fără a cunoaște 
direct identitatea unui vizitator. În cazul în care vizitatorii utilizează pagini de socializare pe 
mai multe dispozitive, colectarea și evaluarea pot avea loc, de asemenea, pe mai multe 
dispozitive, dacă vizitatorii sunt înregistrați și autentificați în propriul lor profil. 
 
 

4. Baza legală și interesele legitime 

Odată cu prelucrarea datelor cu caracter personal, Deutsche Leasing urmărește să ofere 
utilizatorilor o gamă actuală de informații, precum și posibilități de interacțiune pe rețelele 
sociale. Prelucrarea se efectuează pe baza unei evaluări a intereselor în conformitate cu 
articolul 6 alineatul 1 p. 1 lit. f GDPR, care ține întotdeauna seama și de interesele 
dumneavoastră. 
 
 

V. Datele cu caracter personal sunt transferate unor terți? 

Deutsche Leasing nu poate știi dacă LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram, Kununu sau Xing 
transferă date cu caracter personal către terți. Deutsche Leasing nu transmite date cu 
caracter personal terților. 
 
 

VI. Drepturile dumneavoastră și informații suplimentare 

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul la următoarele drepturi, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor legale: 

 Dreptul la informații, art. 15 GDPR 

 Dreptul la autorizare, art. 16 GDPR 

 Dreptul la ștergere, art. 17 GDPR 

 Dreptul la restricționarea prelucrării, art. 18 GDPR 



 Dreptul la transferul datelor, art. 20 GDPR 

 Dreptul la contestare, art. 21 GDPR 
Setările personale (publicitare) din rețelele sociale vă permit să influențați în ce măsură 
comportamentul dumneavoastră de utilizator este înregistrat atunci când vizitați Fanpage.   
 
Dacă sunteți deja client al Deutsche Leasing, datele dumneavoastră vor fi, de asemenea, 
prelucrate în contextul relației dumneavoastră de afaceri cu Deutsche Leasing. Vă rugăm să 
consultați informațiile în acest sens din Politica de confidențialitatea. 
 
https://www.deutsche-
leasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf 
 
 

Protecția datelor la Twitter 

Twitter este unul dintre cele mai mari servicii de mesaje scurte din lume, cu aproximativ 330 
de milioane de utilizatori activi. Prin înregistrarea pe Twitter, utilizatorul acordă automat 
companiei dreptul de a procesa datele sale cu caracter personal. 
 
Prin înregistrarea pe Twitter, datele furnizate sunt autorizate în mod automat pentru Statele 
Unite (ca sediu central), Irlanda (ca filială europeană) și orice altă țară în care Twitter își 
desfășoară activitatea. 
 
Așadar indiferent de directivele privind protecția datelor din țara de origine. Datele cu 
caracter personal, cum ar fi numele și numele de utilizator, vor fi publice. Cu toate acestea, 
în calitate de utilizator, puteți configura dacă Twitter este autorizat să evalueze locațiile 
dumneavoastră și să le utilizeze în scopuri publicitare. Însă, conținutul publicitar nu poate fi 
complet dezactivat. În calitate de utilizator, trebuie să optați în mod activ pentru eliminarea 
transmiterii datelor. 
 
Mesajele scurte (tweets-urile) transmise sunt considerate comunicații publice. Aceasta 
înseamnă că opiniile publicate pot fi copiate și reutilizate de către oricine fără a încălca sfera 
privată a autorului. Acesta este cazul întregului conținut asociat mesajului. Aceasta include 
fotografii, clipuri video sau link-uri către alte pagini web. 
 
Pentru mai multe informații, consultați Declarația de confidențialitate a Twitter: 
https://twitter.com/de/privacy  
 
 

Protecția datelor pentru LinkedIn - LinkedIn Tracking și LinkedIn 

Insight  

Această pagină web utilizează LinkedIn Conversion Tracking de la LinkedIn Ireland, Wilton 
Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda („LinkedIn”). LinkedIn Conversion Tracking este un 
instrument de redirecționare și analiză care este acceptat de LinkedIn Insight Tag. Insight 
Tag are ca efect stocarea unui modul cookie în browserul dumneavoastră web atunci când 
vizitați pagina web. Insight Tag este integrat pe această pagină web și permite colectarea de 
date cum ar fi adresa IP, ora accesării acestei pagini web sau pentru colectarea de 
evenimente definite (de exemplu descărcări sau vizualizări de pagină). În plus, vi se pot afișa 
oferte și recomandări specifice domeniului de interes și relevante, în funcție de serviciile, 



informațiile și ofertele despre care v-ați informat pe pagina noastră web. LinkedIn va putea, 
de asemenea, să compileze astfel statistici cu date agregate privind utilizarea și vizita paginii 
noastre web. Modulul cookie stocat de Insight Tag în browserul dumneavoastră va rămâne 
acolo până când va fi șters manual de dumneavoastră sau automat după ultima încărcare a 
Insight Tag. 
 
Puteți împiedica stocarea de module cookie în general prin setarea browserului 
dumneavoastră web. Dacă sunteți membru LinkedIn, faceți clic pe câmpul „Opt-out on 
LinkedIn”. Cei care nu sunt membri fac clic pe „Opt-out”. Mai multe informații despre 
protecția datelor la LinkedIn gasiți la adresa: https://www.linkedin.com/legal/privacy-
policy#choices-oblig  
 
 

Politica de confidențialitate pentru YouTube 

Integrăm videoclipurile platformei „YouTube” a furnizorului Google Ireland Limited, Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google este certificat în temeiul Acordului privind 
Scutul de confidențialitate și oferă astfel o garanție că va respecta legislația europeană 
privind protecția datelor 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).  
  
Adresa IP furnizată de browserul utilizatorului nu va fi combinată cu alte date de la Google. 
Utilizatorii pot împiedica stocarea de module cookie prin setarea corespunzătoare a 
software-ului pentru browser; utilizatorii pot, de asemenea, împiedica Google să colecteze 
date generate de modulul cookie și legate de utilizarea ofertei online precum și procesarea 
de către Google a acestor date, prin descărcarea și instalarea insertului de browser 
disponibil la următoarea adresă: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
  
Pentru mai multe informații privind utilizarea datelor de către Google, posibilitățile de setare 
și contestare, consultați declarația de confidențialitate a Google 
(https://policies.google.com/technologies/ads) și setările de afișare ale Google pentru 
reclame (https://adssettings.google.com/authenticated). 
 
 
 

Protecția datelor pentru Instagram 

Ce date colectează Instagram? 
 
Tipurile de informații pe care le colectează Instagram depind de modul în care sunt utilizate 
produsele Facebook.  Puteți vizualiza și șterge aceste informații în setările Facebook sau în 
setările Instagram. 
 
Se colectează: 

 datele cu caracter personal introduse în momentul înregistrării. 

 datele privind rețelele și conexiunile. 

 informațiile privind modul de utilizare a produselor. De exemplu, conținuturile cu care 

interacționează. Funcții și acțiuni executate. 

 informațiile privind achizițiile și tranzacțiile efectuate. 

 



Pentru informații mai detaliate, consultați: 
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true . 
 
 

Protecția datelor pentru Xing 

Xing este o rețea socială pentru carieră. Aici se introduc în special contactele profesionale. 
Multe informații cu caracter personal din profilul de utilizator sunt vizibile în mod public, nu 
doar pentru toți membrii Xing, ci și pentru cei care nu sunt membri. 
 
În declarația sa de confidențialitate, Xing precizează care sunt datele cu caracter personal 
colectate și modul în care acestea sunt prelucrate și utilizate. 
 
Acestea sunt informațiile pe care fiecare utilizator le introduce în momentul înregistrării. 
 
Acestea includ informații cum ar fi: 

 nume 

 data nașterii 

 date de contact profesional 

 statut profesional 

 companie, poziție, branșă 
În plus, există o gamă largă de informații voluntare pe care utilizatorii le pot introduce în 
profilul lor, de exemplu în ceea ce privește interesele personale. 
 
Potrivit Xing, datele vor fi utilizate exclusiv pentru a facilita serviciile pentru utilizatori. În plus, 
Xing precizează în principiile sale de bază privind protecția datelor că datele cu caracter 
personal nu vor fi transmise terților în scopuri publicitare sau de marketing. 
 
Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate a Xing, consultați: 
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung . 
 
 
 

Funcția de partajare în cazul prezenței pe platformele 
sociale utilizând butonul Shariff Media 

Proiectul c't Shariff înlocuiește butoanele obișnuite de partajare ale rețelelor sociale și vă 
protejează comportamentul de navigare de privirile curioase. Cu toate acestea, un singur clic 
pe buton este suficient pentru a partaja informații cu alte persoane. Nu trebuie să mai faceți 
ceva în acest sens - Webmaster s-a ocupat deja de tot. 
  
Butoanele obișnuite ale rețelelor de socializare transmit datele de utilizator către Facebook & 
Co. la fiecare accesare a paginii și furnizează rețelelor de socializare informații exacte 
despre comportamentul dumneavoastră de navigare (urmărirea utilizatorilor). Pentru aceasta 
nu este necesar să vă conectați sau să fiți membru al rețelei. Pe de altă parte, un buton 
Shariff stabilește contactul direct între rețeaua socială și vizitator doar atunci când acesta din 
urmă face clic activ pe butonul de partajare. 
  
Astfel Shariff vă împiedică să lăsați o urmă digitală pe fiecare pagină pe care o vizitați și vă 
îmbunătățește protecția datelor. În acest caz, Shariff acționează ca un organism intermediar: 
în locul browserului, serverul operatorului paginii web solicită numărul de like-uri - și doar o 



singură dată pe minut pentru a limita traficul. Vizitatorul rămâne astfel anonim. 
  
Pentru mai multe informații: 
 
https://smex-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4-
ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a-
bdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa 
  
https://smex-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
artikel%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.html
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4-
ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a-
804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281 
 
 


