Politica de confidentialitate a HIKOKI POWER TOOLS ROMANIA SRL

Introducere
Prezentul document prezinta modul de prelucrare al datelor dumneavoastra personale.
Va suntem recunoscători pentru încrederea pe care o aveti în produsele, serviciile și marca
noastră și dorim să onorăm această încredere, fiind transparenti cu privier la cum si de ce
folosim datele dumneavoastra

Cine suntem
Suntem HiKOKI POWER TOOLS ROMANIA SRL, cu sediul lsocial in Soseaua de
Centura, Nr. 66, Pantelimon, Ilfov, Cod posta; 077145. Continutul acestei politici va fi despre
‘’noi’’, ‘’ al nostru’’ sau ‘’HIKOKI’’.
Ne puteti, de asemenea, gasi pe pagina de web: http://www.hikoki-powertools.ro/
Suntem parte a Brandului Mondial HIKOKI, brand cu mai mult de 70 ani experienta in
furnizarea sculelor de inalta calitate. Sediul central este localizat in Japonia asa ca este posibil
sa transferam anumite informații necesare la sediul nostru din motive administrative /
contabile. Vă vom informa în continuare despre orice astfel de caz. Datele dumneavoastra
personale pot fi transferate în afara UE, inclusiv prin includerea lor în baze de date
partajate gestionate de companii terțe care pot fi sau nu sub controlul HIKOKI.
Gestionarea bazei de date și prelucrarea acestor date este limitată la scopurile pentru
care datele au fost colectate și trebuie efectuate în deplină conformitate cu standardele
de confidențialitate și securitate stabilite în legile de protecție a datelor cu caracter
personal. În cazul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt transferate
internațional în afara teritoriului UE, controlorul va lua toate măsurile contractuale
necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastra
personale, în conformitate cu cele prevăzute în acest aviz privind prelucrarea. de date cu
caracter personal, inclusiv Clauzele Contractuale Standard aprobate de Comisia
Europeană.

Ce acopera polita de confidentialitate
Prezentul document acopera procesarea datelor dumneavoastra personale, online prin
intermediul site-ului nostru web, precum și offline în cazul în care ne contactați pentru servicii
suplimentare, cum ar fi reparațiile.

Motivele legale ale procesării noastre
Vom procesa doar datele dumneavoastra personale, doar in cazul in care exista o baza
legala pentru a face acest lucru. In conformitate cu GDPR, exista 4 obligatii pe care le
folosim:
1. Consimțământ  - Dacă sunteți de acord cu procesarea noastră. Acest lucru va fi clar
atunci când il vom cere. De asemenea, puteți să vă retrageți acordul în orice moment.
2. Obligație contractuală  - Atata timp cat avem un contract cu dumneavoastra, va
trebui să stocăm și să folosim câteva informații despre dumneavoastra

3. Obligația legală § - Dacă există o lege care ne obligă să prelucrăm datele
dumneavoastra personale, trebuie să ne conformăm.
4. Bilanțul de interese (interes legitim) ⚖ - Interesul legitim ne permite să prelucrăm
date cu caracter personal dacă este necesar pentru interesele noastre legitime și interesele
dumneavoastra sau drepturile și libertățile fundamentale nu depășesc interesul nostru. Vom
informa mai jos dacă facem o astfel de prelucrare și ce interese urmărim. Puteți găsi msi jos
informații despre drepturile dumneavoastra
Am marcat toate aceste activități de procesare descrise mai sus, cu aceste simboluri,
astfel încât să puteți vedea și înțelege cu ușurință care sunt motivele noastre legale.

Stergerea datelor dumneavoastra personale §
In general, vom șterge informațiile dumneavoastra personale imediat ce nu vom mai
avea nevoie în scopurile pentru care le-am colectat. Dacă vreo obligație legală ne oprește să
ștergem informațiile dumneavoastra pentru un anumit timp, vom opri accesul la aceste
informații, le vom stoca în siguranță și le vom șterge după ce obligația noastră legală va fi
încheiată.
În cazul procesării bazate pe consimțământul dumneavoastra, vom șterge informațiile de
îndată ce vă revocați consimțământul.

Website
Când folosiți site-ul nostru web, anumite informații personale vor fi transferate in mod
automat pe serverele noastre. Acest lucru este necesar pentru a vă oferi access la pagina de
web. De exemplu, serverele noastre trebuie să vă cunoască adresa de IP pentru a ști unde să
trimita informații.

Utilizare informațională ⚖
Dacă utilizați site-ul nostru doar pentru a obține informații, vom primi și stoca in mod automat
următoarele informații despre dumneavoastra:



Date despre conținut
- Orice text pe care il introduceti sau fișier pe care il încărcati



Date de utilizare

- Site-uri vizitate
- Data și ora solicitării dumneavoastra


Metadate
- Adresa dumneavoastra de IP
- Fusul orar al calculatoarelor dumneavoastra
- Data și ora computerelului dumneavoastra

- site-ul web solicitat
- Site-ul vizitat anterior
- Informații despre browserul dumneavoastra (versiune, limbă, fonturi instalate)
- Informații despre sistemul dumneavoastra de operare (versiune, limbă)
- Posibile alte informații pe care le trimite browserul dumneavoastra prin intermediul
protocolului HTTP.
Aceste informații ne sunt necesare pentru a vă prezenta site-ul nostru și pentru a va
arăta toate produsele și serviciile noastre. Avem un interes legitim de a va prezenta compania
noastra prin intermediul unui site modern. Deoarece colectăm doar informațiile necesare, nu
există nici o modalitate tehnică prin care putem limita tipurile de informații pe care le primim.
Folosim un furnizor extern de gazduire al site-ului. Furnizorul primește și stochează
conținutul informational, datele de utilizare și metadatele în numele nostru.
Folosim o rețea de livrare de conținut (CDN) pentru a încărca câteva imagini și
elemente ale acestui website. Furnizorul CDN va primi date de utilizare și metadate ale vizitei
dumneavoastra Folosind un CDN, vă putem oferi mai eficient informațiile solicitate.
Ștergem automat toate jurnalele serverului în termen de [7 zile]. Stocăm jurnalele de
conectare pentru a vedea activități suspecte pe serverul nostru și pentru a ne proteja
infrastructura de atacuri exterioare, cum ar fi DDoS.

Politica de Cookie-uri 
Acest site web utilizează cookie-uri în ordinea funcționalității și în furnizarea de
servicii. Mai multe informații găsiți aici:
www.hikoki-powertools.ro/Politica_de_confidentialitate.pdf
Prin apăsarea butonului AGREE, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Vă puteți
retrage consimțământul în orice moment, ceea ce nu afectează utilizarea prealabilă legală. Vă
rugăm să rețineți că interzicerea anumitor cookie-uri poate restricționa utilizarea site-ului
Cookie-urile sunt mici fișiere text pe care orice site web le poate scrie în browser.
Acestea conțin doar text și nu pot conține malware. Cookie-urile pot fi setate de noi înșine
(cookie-uri pentru prima parte) sau de către terți. Dacă setăm un cookie în browserul
dumneavoastra, alte site-uri web nu îl pot citi. Dacă terți setează un cookie în browserul
dumneavoastra, acestia pot citi informațiile stocate în acel cookie dacă serviciile lor sunt
implementate pe alte site-uri web.
Aceasta permite urmărirea funcționalității pe site-uri web.
Mai jos puteți vedea o listă cu toate cookie-urile pe care le setam:
Nume
Este legal

Terte parti

Continut
Statusul continutului

Scop
Stocarea
consimtamantului

Durata
1 luna

Unelte  / ⚖
Pe site-urile noastre web, putem încorpora instrumente și conținut încărcate de pe
serverele furnizorilor externi de servicii. Exemple în acest sens pot fi grafică, videoclipuri,
butoane de social-media sau alte funcționalități.
Ori de câte ori accesați un site web care cuprinde un astfel de conținut, adresa dumneavoastra
IP va fi transmisă acestor terți.
Ocazional, aceste instrumente pot include așa-numitele balize web, grafice invizibile care sunt
folosite pentru a aduna statistici suplimentare. Dacă observați un astfel de baliză web, vă
rugăm să ne anunțați și ne vom strădui să îl eliminăm de pe site-urile noastre web.
Unele conținuturi ale colaboratorilor terți vor seta cookie-uri în browserul
dumneavoastra pentru a stoca anumite informații referitoare la utilizarea instrumentelor și
conținutului dumneavoastra
Ocazional, terța parte poate conecta informațiile dumneavoastra culese de pe site-urile
noastre, cu alte informații pe care le-au colectat pentru a vă crea un profil.

Reparatiile 
Dacă trimiteți utilajul pentru reparații prin intermediul unui dealer, vom colecta și
stoca anumite informații despre reparație în sistemele noastre. Aceste informații sunt utilizate
doar pentru a examina utilajul, pentru a valida statusul garanției, pentru a aranja o ridicare a
produsului dumneavoastra și pentru a il returna odată ce a fost reparat.
Aceste informații includ: numele și adresa dealerului, datele de contact ale dealerului, datele
produsului, descrierea defectiunii, data cumpărării, statusul garanției.
În unele cazuri, când trimiteți utilajul prin intermediul unui dealer, vom primi
informațiile dumneavoastra personale de la ei. În aceste cazuri, nu stocăm și nu folosim în
niciun fel informațiile dumneavoastra personale.
Informațiile referitoare la reparații vor fi sterse la 10 ani după îndeplinirea solicitarii
de reparație.

Drepturile dumneavoastra
În orice moment, aveți următoarele drepturi.
Vă rugăm să rețineți că este posibil să solicităm o verificare a identității astfel incat sa
protejam datele subiectilor. Aceste verificări vor fi făcute cât mai neintruzive.
• Drept de acces
• Dreptul la rectificare / ștergere
• Dreptul la restricționarea a procesării
• Dreptul la portabilitate a datelor
• Dreptul de a vă revoca consimțământul

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Dreptul de a obiecta
Aveți dreptul de a vă opune oricăror prelucrări pe care le facem din motive de interes
legitim, dacă situația dumneavoastra particulară ne contesta echilibrul de interese.
Cu excepția cazului în care putem demonstra motivele legitime de prelucrarea care depasesc
interesele, drepturile și libertățile dumneavoastra ori dacă nu avem nevoie de datele
dumneavoastra personale pentru stabilirea, exercitarea apărării revendicărilor legale, HiKOKI nu va
mai prelucra datele dumneavoastra personale.

Contactati-ne
Ne puteți contacta pentru orice întrebări cu privire la politica de confidențialitate sau
utilizarea noastră a datelor cu caracter personal la Hikoki Power Tools Romania S.R.L.,
Soseaua de Centura, nr. 66, Pantelimon, Ilfov, 077145.

