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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

Declarație de confidențialitate 

Considerăm că este responsabilitatea noastră să vă protejăm confidențialitatea. Intimitatea dvs. 

este la fel de importantă pentru noi ca și pentru dvs. Această declarație de confidențialitate se aplică 

serviciilor companiei Truck Supply Europe SRL. 

• În ceea ce privește compania Truck Supply Europe SRL, ne limităm când datele cu caracter 

personal sunt colectate numai la acele date pe care le-am obținut în mod legitim și cu 

mijloace rezonabile și, dacă este cazul, cu cunoașterea sau permisiunea părților implicate. 

• În cadrul Companiei Truck Supply Europe SRL, ne asigurăm că datele personale colectate 

de noi se limitează la scopurile pentru care sunt colectate și întotdeauna cu corectitudinea, 

exhaustivitatea și regularitatea necesare. 

• În ceea ce privește Truck Supply Europe SRL, colectăm date personale doar după ce 

obiectivele colectării au fost suficient de bine cunoscute și în prealabil, este clar că utilizarea 

este limitată la realizarea acestor obiective sau la alte scopuri obiective (de la caz la caz) 

care nu sunt în conflict cu obiectivele și scopul pentru care au fost colectate anterior. 

• În ceea ce privește Truck Supply Europe SRL, nu furnizăm date cu caracter personal în alte 

scopuri decât cele pentru care au fost colectate, cu excepția unei autorizări explicite din 

partea persoanei vizate. 

• În ceea ce privește Truck Supply Europe SRL, vă asigurăm că datele personale pe care ni le 

furnizați sunt protejate corespunzător împotriva pierderii, distrugerii, accesului neautorizat, 

utilizării neautorizate, modificărilor sau accesului. 

• În cadrul Companiei Truck Supply Europe SRL, identificăm în mod activ problema dezvăluirii 

identității noastre corporative și cu privire la natura și motivul pentru care procesăm datele 

personale. 

• În ceea ce privește Truck Supply Europe SRL, asigurăm ca fiecare persoană care ni se 

adresează să primească un răspuns la întrebarea dacă avem date personale despre acea 

persoană, decizia reală cu privire la aceste date personale referitoare la acea persoană, că 

aceste date nu vor fi primite într-o în formă lizibilă pentru o sumă care nu este mare și, dacă 

i se refuză acest lucru, I se va comunica motivarea și modul în care acest refuz poate fi 

atacat. Persoana poate contesta datele personale care o privesc și, dacă acea contestație 

este acceptată, poate solicita eliminarea, corectarea, completarea sau modificarea acestor 

date personale. 
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• În cadrul Companiei Truck Supply Europe SRL, ne asigurăm că suntem capabili în orice 

moment să fim responsabili pentru modul în care noi, ca organizație, interpretăm propriile 

reguli de comportament privat. 

• În cadrul Companiei Truck Supply Europe SRL, ne asigurăm că datele personale colectate 

de noi nu sunt păstrate mai mult decât este necesar pentru realizarea scopului (scopurilor) 

pentru care au fost colectate. 

• În cadrul Companiei Truck Supply Europe SRL, nu transferăm date cu caracter personal în 

țări terțe decât după ce ne-am asigurat că țara beneficiară garantează și drepturile și 

libertățile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

• Site-ul nostru folosește fișierele "cookie" (fișiere text care sunt plasate pe calculatorul dvs.) 

pentru a ajuta la analizarea utilizării site-ului, astfel încât să putem adapta serviciile noastre 

în mod corespunzător și să îmbunătățim în continuare utilizarea site-ului. Informațiile 

generate de cookie despre utilizarea site-ului dvs. pot fi transferate pe serverele securizate 

ale companiei Truck Supply Europe SRL. Utilizăm aceste informații pentru a urmări modul în 

care dvs. utilizați site-ul Web, pentru a elabora rapoarte privind activitățile site-ului web și 

pentru a oferi alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. 

Majoritatea browserelor, în mod prestabilit, sunt setate să accepte modulele cookie. Puteți 

să resetați browserul dvs. pentru a refuza cookie-urile sau pentru a indica când se trimite 

un cookie. Cu toate acestea, este posibil ca unele funcții și servicii de pe site-urile noastre 

sau de pe alte site-uri să nu mai funcționeze în mod corespunzător dacă dezactivați cookie-

urile. 

  

Întrebări și feedback 

Dacă aveți întrebări legate de politica noastră de confidențialitate, puteți să ne contactați la 

adresa: 

Truck Supply Europe SRL 

Bulevardul Republicii 178 / 1st floor 

RO-100072 Ploiesti 

+40 344 802 869 
 

  


