
INFORMARE DESPRE GESTIONAREA DATELOR CU PRIVIRE LA PAGINA WEB 

CAROLA 

 

1.  DENUMIREA OPERATORULUI: SALT COMMUNICATIONS KFT. 

 

Adresa: 1012 Budapesta, str. Logodi, nr. 44/B 

  Telefon: +0612015666 

Pagină web: www.salt.hu 

Reprezentant: Molnár-Bánffy Kata 

 

2.  DREPTURILE CARE STAU LA BAZA GESTIONĂRII DATELOR 

− Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE) din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și abrogarea Regulamentului (CE) 

nr. 95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor: GDPR); 

− Legea CXII din 2011 privind dreptul de autodeterminare a informațiilor și libertatea 

de informare. 

 

3.  DOMENIUL DE APLICARE ȘI DURATA DATELOR PERSONALE GESTIONATE, PĂRȚILE 

INTERESATE  

UTILIZATOR: persoana fizică care utilizează serviciile site-ului (citirea știrilor și materialelor 

informative) sau vizualizează site-ului web 

 

4.  SCOPUL GESTIONĂRII DATELOR, BAZĂ JURIDICĂ 

SCOPURILE GESTIONĂRII DATELOR: 

- servicii de conținuturi online  

- Contactul cu utilizatorii 

             Operatorul nu are dreptul de a folosi datele personale în alte scopuri decât cele numite mai sus. 

BAZA JURIDICĂ A GESTIONĂRII DATELOR:  

Contribuția voluntară, așa cum este definită la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, care 

se face pe baza unei declarații scrise în prealabil de către utilizator după o informare adecvată. 

utilizatorul are dreptul să-și retragă consimțământul în orice moment, iar revocarea nu 

afectează legalitatea prelucrării datelor înainte de revocare. 

utilizatorul garantează că a obținut consimțământul persoanei fizice interesate pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate sau puse la dispoziție de alte persoane în 

cursul utilizării site-ului. utilizatorul va fi responsabil pentru conținutul distribuit și încărcat în 

cadrul serviciilor. 

 

Operatorul de date nu verifică datele personale furnizate, numai persoana care le furnizează 

este responsabilă pentru conformitatea acestora. 

 

Datele personale ale unei persoane fizice cu vârsta sub 16 ani pot fi prelucrate numai cu 

consimțământul persoanei adulte care exercită controlul parental asupra acestora. 

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR: 

-  În cazul e-mailurilor trimise de Utilizator, dacă Utilizatorul nu este înregistrat, 

Operatorul de date solicitat va șterge adresa de e-mail în a 90-a zi după închiderea 

cazului menționat în cerere, cu excepția cazului în care Operatorul de date are un 

interes legitim în prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal, până la 

existența acestui interes legitim. 

- Prelucrarea datelor personale furnizate de Utilizator va fi menținută până când 

Utilizatorul se retrage de la servicii -  cu numele de utilizator înregistrat- sau dacă 

va solicita ștergerea datelor cu caracter personal. În acest caz, datele cu caracter 

personal sunt șterse din sistemele operatorului de date. 

http://www.salt.hu/


- Datele care sunt înregistrate automat și tehnic sunt stocate pe o perioadă justificată 

de la generarea lor pentru asigurarea funcționării sistemului. 

 

DATE COLECTATE AUTOMAT: Datele calculatorului de conectare al utilizatorului sau ale 

dispozitivului mobil care sunt generate în timpul utilizării site-ului și înregistrate de sistemul 

de operare al datelor ca urmare a proceselor tehnice, cum ar fi adresa IP, tipul browserului, 

setarea limbii, sistemul de operare , Furnizor de servicii Internet (ISP) și Time Stamp. 

Datele se înregistrează automat  de către site-ul Web , la intrarea/ieșirea utilizatorului, fără 

acordul separat al acestuia. Aceste date nu pot fi combinate cu alte date de utilizator personale, 

cu excepția cazurilor în care sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Numai operatorul de 

date are acces la informații. 

În timpul funcționării sistemului, în mod automat, datele înregistrate tehnic sunt stocate în 

sistem pentru o perioadă rezonabilă de timp de la generarea sistemului pentru a se asigura 

funcționarea acestuia. 

5.  UTILIZAREA PERSOANEI  ÎMPUTERNICITE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR, 

TRANSMITEREA DATELOR 

Prelucrătorul datelor poate utiliza serviciile altor operatori de date pentru a-și desfășura 

activitățile. 

TYCMO Kft. 

(2053 Herceghalom, str. Patak, nr. 1) 

 

Persoana care prelucrează datele nu poate lua o decizie independentă, are dreptul să acționeze 

doar în baza contractului încheiat cu operatorul de date și a instrucțiunilor primite. După 31 

mai 2019, prelucrătorul de date înregistrează, gestionează datele personale transmise de către 

operatorul de date în conformitate cu prevederile GDPR, face o declarație către operatorul de 

date. 

Operatorul de date verifică activitatea prelucrătorului de date. 

Persoana care prelucrează datele nu are dreptul să utilizeze alt prelucrător de date. 

Operatorul de date are dreptul și este obligat să transmită orice date cu caracter personal 

disponibile către autoritățile competente, este obligat printr-o lege sau o obligație oficială 

definitivă de a transmite datele cu caracter personal. Pentru aceste transmiteri de date și 

consecințele faptului, operatorulde date nu poate fi tras la răspundere. 

Datele nu vor fi transmise către o țară terță sau către o organizație internațională. 

6.  MĂSURI DE SIGURANȚĂ A DATELOR 

Operatorul de date stochează informații personale pe propriul server. Pentru stocarea datelor 

poate utiliza serviciile altor companii pentru stocarea datelor (vezi două prelucrătoare de date 

specificate în secțiunea 4). Operatorul de date și prelucrătorii de date utilizați trebuie să se 

asigure că datele cu caracter personal sunt protejate, inclusiv împotriva accesului neautorizat. 

7.  DREPTURILE UTILIZATORILORCU PRIVIRE LA GESTIONAREA DATELOR 
 Dreptul de a cere informare 

Utilizatorul poate solicita informații  - contactând persoana desemnată la punctul 1 - despre ce 

date personale sunt gestionate, pe ce bază legală,cu  ce scop de gestionare, din ce sursă, pentru 

cât timp, pe ce bază legală poate furniza Operatorul de date, căror persoane, ce fel de date, pe 

ce perioadă.  

Operatorul de date completează solicitarea de informații a utilizatorului în termen de o lună, și 

o trimite la adresa furnizată de utilizator. 

 

  



 Dreptul la corectare 

Utilizatorul poate solicita - contactând persoana desemnată la punctul 1 - modificarea unor 

date personale. Operatorul de date îndeplinește cererea în decurs de o lună, și înștiințează 

Utilizatorul la contactul oferit de acesta. 

 

 Dreptul de blocare (limitarea gestionării datelor) 

Utilizatorul poate solicita - contactând persoana desemnată la punctul 1 -blocarea datelor 

personale (indicarea clară a caracterului limitat al gestionării datelor și tratarea separată față de 

alte date). Blocarea durează până când motivul specificat de utilizator necesită stocarea 

datelor. 

 Dreptul de a protesta 

Utilizatorul poate obiecta - contactând persoana desemnată la punctul 1 - gestionarea datelor, 

dacă consideră că Operatorul de date nu ar gestiona corect datele sale personale în contextul 

scopului specificat în acest ghid de gestionare a datelor. În acest caz, Operatorul de date 

trebuie să demonstreze că prelucrarea datelor cu caracter personal este justificată de motive 

legitime convingătoare care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei 

vizate sau care au legătură cu prezentarea, validarea sau apărarea acțiunilor legale. 

  

 Dreptul la radiere 

Utilizatorul poate solicita - contactând persoana desemnată la punctul 1 - ștergerea datelor sale 

personale.  

Ștergerea poate fi refuzată (i) în scopul exercitării dreptului la libertatea de exprimare și de 

informare sau (ii) dacă este autorizat prin lege să gestioneze datele cu caracter personal; și (iii) 

prezentarea, executarea sau protejarea acțiunilor legale. 

Operatorul de date trebuie să informeze întotdeauna utilizatorul cu privire la refuzul cererii de 

ștergeree, indicând motivul refuzului. Odată ce cererea de ștergere a datelor cu caracter 

personal a fost finalizată, datele anterioare (șterse) nu pot fi recuperate. 

Buletinele de știri trimise de operatorul de date pot fi anulate prin intermediul link-ului de 

dezabonare. În cazul dezabonării, Operatorul de date șterge datele personale ale Utilizatorului 

din baza de date a buletinelor informative. 

 

8.  OPȚIUNI DE IMPLEMENTARE PENTRU GESTIONAREA DATELOR 

În cazul procesării ilegale a datelor persoana interesată poate: 

- să depună o plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea de 

Informare (NAIH), Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informațiilor, 

adresa: 1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c, adresa poștală: 1530 Budapesta, Pf .: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , site-ul web: www.naih.hu 

- sau să se adreseze instanței. În acest caz, poate să decidă dacă depune cererea la judecătoria 

aflată în sectorul  adresei de domiciliu (permanent), la adresa de reședință  (adresa temporară) 

sau la adresa sediului central al operatorului de date 

Puteți găsi judecătoria  pentru locul dvs de domiciliu sau reședință accesând 

http://birosag.hu/ugyfelkjungatiportal/ pagină căutare instanțe. 

 

9.  MODIFICĂRILE PROSPECTULUI DE INFORMARE 

Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica prin decizie unilaterală acest Prospect. 

Utilizatorul acceptă prevederile Prospectului în momentul accesării paginii, nu mai este 

necesară cererea acordului altor Utilizatori. 

Prospectul de informare actual este disponibil la următorul link: www.carola.hu 

Ultima actualizare: 31 mai 2019 


