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POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE 
 
 
SCURTĂ PREZENTARE 

Brenntag a stabilit un set de principii corporative obligatorii pentru angajamentul de protecție a datelor cu 
caracter personal, indiferent de locul în care sunt procesate datele dvs. Cu caracter personal, pentru a vă 
respecta confidențialitatea în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), valabil 
începând cu data de 25 mai 2018. 

Această politică reprezintă standardul global de confidențialitate al Brenntag pentru tot concernul Brenntag și 
pentru toate entitățile afiliate acestuia. 
 
SCOPUL NOTIFICĂRII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA 

Această politică de confidențialitate are scopul de a vă oferi informații despre modul în care Brenntag 
colectează și procesează datele dvs. cu caracter personal prin utilizarea acestui site web, inclusiv orice date pe 
care le puteți furniza prin acest site atunci când achiziționați un produs sau un serviciu. 

 
NUME ȘI DATE DE CONTACT ALE OPERATORULUI 
Respectivul operator îl veți găsi pe tipăritură. 
 

LOGARE 
Serverele web ale Brenntag urmăresc paginile vizitate pe site-ul Brenntag, timpul petrecut pe acele pagini și 
tipurile de căutări efectuate pe acestea. Acesta captează și stochează automat următoarele informații (care 
sunt transmise de browser-ul de internet al vizitatorului sau de activitatea de navigare), în funcție de alegerea 
setărilor de confidențialitate la vizitarea site-ului Brenntag. 

Prelucrarea suplimentară a datelor cu caracter personal poate avea loc în funcție de preferințele dvs., cum ar 
fi: 

1. Data și ora solicitării server-ului 
2. Localizarea geografică 
3. Tipul/versiunea sistemului de operare 
4. Tipul/versiunea browser-ului 
5. Volumul transferului de date 
6. Rezoluția ecranului 
7. Link-uri accesate și statutul lor 

Ca rezultat, Brenntag înregistrează, de asemenea, adresele de protocol internet (IP) ale vizitatorilor, un număr 
unic alocat dinamic de către furnizorii de servicii internet (ISP) fiecărui computer de pe internet. Această 
adresă IP, pe care o colectează Brenntag, poate conține informații care ar putea fi considerate identificabile. 
 

Brenntag utilizează informațiile pentru a preveni activitățile potențial ilegale și pentru a asigura respectarea 
termenilor și condițiilor noastre. Brenntag utilizează, de asemenea, o varietate de sisteme tehnologice pentru 



a detecta și a remedia o activitate anormală și pentru a depista conținut care să prevină abuzurile, cum ar fi 
spam-ul. Aceste eforturi pot duce, ocazional, la suspendarea temporară sau permanentă sau la încetarea 
anumitor funcții pentru unii utilizatori. Brenntag utilizează aceste informații în scopuri statistice, pentru a afla 
care pagini sunt vizitate de utilizatori și ce produse și servicii sunt de interes sau ar putea fi utile pentru 
vizitatorii serverelor web Brenntag. Colectăm și procesăm aceste date în scopul asigurării securității acestui 
site web, care este un interes legitim în ceea ce privește GDPR. Ștergem sau anonimizăm automat acest tip de 
date cu caracter personal după 14 zile. 

 
COOKIES BROWSER 
Modulele Cookie sunt utilizate de website-ul Brenntag pentru a urmări sesiunile de utilizatori. Un modul 
Cookie (denumit și web cookie, Internet cookie, browser cookie, sau simplu modul cookie) este un mic fișier 
de date trimis de pe un site web și stocat în computerul utilizatorului de către browser-ul web al utilizatorului, 
în timp ce utilizatorul răsfoiește, pentru a stoca adesea setările dvs. pentru un site web, cum ar fi limba 
preferată sau locația, și/sau informații care vă ajută să introduceți un site fără a fi nevoie să vă conectați. De 
fapt, modulele cookie transmit site-ului web că browser-ul dvs. a mai fost pe site. 

În funcție de opțiunea de acordare a consimțământului pentru setările Browser Cookie-ului la prima vizitare a 
website-ului (urilor) Brenntag, Brenntag utilizează module cookie de urmărire, module cookie terțe părți și alte 
tehnologii (de ex. Semnalizatoare web) pentru a procesa informații suplimentare, pentru a facilita 
funcționalități secundare pe website-ul Brenntag și pentru a facilita funcții ale terțelor părți menționate (cum 
ar fi un link "share" pe rețelele sociale). 

Dacă nu doriți ca un modul cookie să fie plasat în computerul dvs. în general sau ca urmare a utilizării unui site 
web Brenntag, puteți dezactiva total modulele cookie prin modificarea secțiunii de preferințe a browser-ului 
dvs. web. Rețineți că, dacă faceți acest lucru, unele elemente ale site-ului web Brenntag pot fi indisponibile 
pentru dvs. Dacă alegeți să acceptați module cookie pe hard disk-ul dvs, dar doriți să fiți informat cu privire la 
utilizarea modulelor cookie pe site-urile pe care le vizitați, puteți activa un avertisment prin modificarea 
secțiunii de avertizare a modulelor cookie, aflată, de asemenea, în secțiunea preferințe a browserului dvs. 
web. În majoritatea cazurilor Browser Cookies utilizate de Brenntag sunt doar pentru o sesiune și, de aceea, 
sunt doar pe durata sesiunii utilizatorului, însă în unele cazuri Brenntag utilizează Browser Cookie care 
persistă, adică rămân pe hard disk-ul dvs și furnizează informații despre sesiunea în care vă aflați și rămân și 
pentru următoarea dată când veți utiliza site-ul. 

Acest lucru oferă companiei Brenntag informații utile pentru a recunoaște utilizatorii frecvenți, facilitează 
accesul și utilizarea site-ului de către utilizator și permite unui site să urmărească comportamentul de utilizare, 
care ajută compania Brenntag să îmbunătățească conținutul. Astfel de module cookie sunt folosite numai în 
acest scop și nu sunt utilizate pentru a identifica utilizatorii sau pentru a monitoriza accesul acestora la alte 
site-uri web. 

Următoarele module cookie pornesc numai după ce v-ați dat consimțământul prin intermediul banner-ului 
cookie. 

• _ga Scop: deosebește utilizatorii. Ștergere după 2 ani 

• _gid / Scop: deosebește utilizatorii. Ștergere: după 24 de ore 

• _gat Scop: reduce rata solicitării. Ștergere după 1 minut 
 
SEMNALIZATOARE WEB 

Brenntag poate folosi tehnologia "semnalizatoarelor web" pe website-urile sale sau în e-mail-urile de 
marketing pentru a urmări paginile vizualizate sau mesajele deschise, data și ora la care ați vizitat site-ul 
nostru, site-ul web de la care ați venit, tipul browserului pe care îl utilizați, tipul de sistem de operare pe care îl 
utilizați și numele și adresa domeniului furnizorului dvs de servicii de internet. 

Semnalizator web înseamnă utilizarea diferitelor tehnici folosite pe paginile web sau prin e-mail, pentru a 
permite, în mod discret (de obicei invizibil) să se verifice dacă un utilizator a accesat conținutul. Utilizările 



uzuale sunt urmărirea e-mailului și etichetarea paginilor pentru analiza web. Denumiri alternative sunt eroare 
web, eroare de urmărire, eticheta, eticheta pixelului, eticheta GIF cu un singur pixel sau eticheta paginii. 

 
FĂRĂ AUTORIZARE DE URMĂRIRE (DNT) 

Serverele web Brenntag vor respecta decizia dvs. de excludere voluntară de la serviciile noastre și ale terților 
de urmărire, inclusiv de la publicitatea comportamentală. Această excludere voluntară este condiționată de 
faptul ca dvs să utilizați setarea DNT (fără autorizare de urmărire) în browser-ul dvs. web, totuși din cauza 
limitării tehnologiei, site-urile web nu răspund la setările DNT ale browser-ului consumatorului. În prezent nu 
există niciun mecanism solid care să garanteze efectul setărilor DNT ale browser-ului consumatorului asupra 
site-urilor comerciale. 
 
GOOGLE ANALYTICS 

Acest website utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. (“Google”). 
Google Analytics utilizează module cookie. Informațiile generate de modulul cookie în legătură cu utilizarea de 
către dvs a website-ului (inclusiv adresa dvs IP) vor fi transmise și stocate de Google pe servere din Statele 
Unite, de obicei, dar și, de asemenea, din state membre UE. În cazul activării funcției de anonimizare a adresei 
IP, Google va trunchia/anonimiza ultimul octet din adresa IP pentru Statele Membre ale Uniunii Europene 
precum și pentru celelalte părți ale Acordului privind Spațiul Economic European. 
Doar în cazuri excepționale, adresa IP întreagă este trimisă și scurtată de serverele Google din Statele Unite. În 
numele operatorului website-ului, Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a 
site-ului web, întocmirii de rapoarte privind activitatea website-ului pentru operatorii site-urilor web și al 
furnizării către operatorul website-ului a altor servicii legate de activitatea website-ului și de utilizarea 
internetului. 
Google nu va asocia adresa dvs IP cu nici o altă informație deținută de Google. Puteți refuza utilizarea 
modulelor cookie Google selectând setările corespunzătoare din browserul dvs., consultați și articolul 6 de mai 
sus. Cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți beneficia de întreaga 
funcționalitate a acestui website web. În plus, puteți preveni colectarea și utilizarea de către Google a datelor 
(module cookie și adresa IP), prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil la 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. 

Puteți preveni capturarea de către Google Analytics făcând clic pe următorul link. Este setat un modul cookie 
de excludere voluntară, care împiedică colectarea viitoare a datelor dvs. atunci când vizitați acest site web: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Aici veți găsi mai multe informații detaliate privind condițiile de utilizare și protecția datelor: 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us.html. 
Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/. Vă rugăm să 
rețineți că acest website inițializează Google Analytics cu setarea “gat._anonymizeIp();” pentru a asigura 
capturarea anonimă prin mascarea ultimei părți a adreselor dvs. IP (IP masking). 
 
GOOGLE TAG MANAGER 

Acest website utilizează Google Tag Manager. Google Tag Manager este o soluție care permite comercianților 
să gestioneze etichetele website-urilor din aplicații precum Google Analytics printr-o singură 
suprafață/interfață. La rândul său Tool Tag Manager (care implementează etichetele) este un domeniu fără 
module cookie și nu colectează date cu caracter personal. 

 
Instrumentul declanșează alte etichete, care, la rândul lor, pot colecta date, în anumite circumstanțe. Google 
Tag Manager nu accesează aceste date. Dacă dezactivarea a fost efectuată la nivel de domeniu sau de module 
cookie, această dezactivare rămâne valabilă pentru toate etichetele de urmărire implementate împreună cu 
Google Tag Manager. 



 
CONTACTE DE AFACERI 
Când facem afaceri cu dvs. sau cu compania pentru care lucrați, colectăm și folosim informațiile dvs. după cum 
urmează. Dacă nu este menționat altfel, am primit datele dvs. de la dvs. personal, angajatorul dvs. sau din 
surse disponibile publicului. Am prezentat mai jos, într-un tabel, o descriere a tuturor modurilor în care 
folosim datele dvs. cu caracter personal și bazele legale pe care ne bazăm pentru a face acest lucru. De 
asemenea, am identificat care sunt interesele noastre legitime, acolo unde este cazul. 
Rețineți că putem procesa datele dvs. cu caracter personal pentru mai mult de un motiv legal, în funcție de 
scopul specific pentru care folosim datele dvs. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți nevoie de detalii cu privire 
la temeiurile legale specifice pe care ne bazăm, pentru a procesa datele dvs. cu caracter personal, în cazul în 
care în tabelul de mai jos sunt prezentate mai multe motive. 
 

Scop/Activitate Tipul datelor Baza legală pentru procesare inclusiv 
baza privind interesul legitim 

Înregistrare client nou (a) prenume, nume (b) 
date de contact ale 
companiei cum ar fi e-
mail și adresa 

Stabilirea unui contact cu dvs 

Procesare și livrare a 
comenzii dvs inclusiv: (a) 
Gestionare plăți, 
comisioane și taxe (b) 
Colectare și recuperare 
bani datorați nouă 

(a) prenume, nume (b) 
date de contact ale 
companiei cum ar fi e-
mail și adresa (c) 
Financiar, contul bancar 
al companiei (d) 
Tranzacție 

(a) Stabilirea unui contact cu dvs (b) 
Necesare pentru interesele noastre 
legitime (pentru a recupera datoriile) 

Gestionarea relației 
noastre cu dvs, care va 
include și : (a) Notificarea 
cu privire la modificările 
aduse condițiilor sau 
politicii noastre de 
confidențialitate (b) 
Solicitarea de a face o 
recenzie sau de a 
participa la un sondaj 

(a) prenume, nume (b) 
date de contact ale 
companiei cum ar fi e-
mail și adresa 

(a) Stabilirea unui contact cu dvs (b) 
Necesare pentru respectarea unei obligații 
legale (c) Necesare pentru interesele 
noastre legitime (pentru a ne actualiza 
înregistrările și pentru a studia modul în 
care clienții utilizează produsele/serviciile 
noastre) 

Participarea dvs la o 
tragere la sorți, la un 
concurs sau la un sondaj 

(a) prenume, nume (b) 
date de contact ale 
companiei cum ar fi e-
mail și adresa 

(a) Stabilirea unui contact cu dvs (b) 
Necesare pentru interesele noastre 
legitime (pentru a studia modul în care 
clienții utilizează produsele/serviciile 
noastre,pentru a le dezvolta și pentru a ne 
crește afacerea) 

 

BULETIN INFORMATIV ȘI ALTE COMUNICĂRI PUBLICITARE 



Dacă primiți un buletin informativ de la noi, înseamnă că v-am adăugat, de prima dată, în lista de 
corespondență, în conformitate cu legea aplicabilă în momentul includerii. 

Buletinul informativ este subscris de și cu ajutorul consimțământului prealabil explicit dublu, pentru a ne 
asigura că sunteți destinatarul potrivit. Consimțământul prealabil explicit dublu înseamnă că, după 
completarea formularului nostru de înscriere pentru buletinul nostru informativ, vă vom trimite un e-mail la 
adresa de e-mail pe care ați completat-o. Trebuie să urmați link-ul pentru a vă finaliza abonarea. Trebuie să 
stocăm ora și adresa IP a confirmării dvs., pentru a dovedi că v-ați abonat la buletinul informativ. 

Pentru a vă oferi publicitate personalizată — Brenntag nu împărtășește informațiile dvs cu agenții de 
publicitate fără consimțământul dvs. Brenntag permite agenților de publicitate să aleagă caracteristicile 
utilizatorilor care vor vedea reclamele lor, și Brenntag poate utiliza oricare dintre atributele care nu au fost 
identificate personal, pe care Brenntag le-a colectat pentru a selecta publicul potrivit pentru acele anunțuri. 
Când faceți clic pe sau interacționați în alt mod cu o reclamă, există posibilitatea ca agentul de publicitate să 
poată plasa un modul cookie în browser-ul dvs. și ca atributele dvs. să îndeplinească criteriile selectate de 
agentul de publicitate. 
 

DREPTUL DE A VĂ RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL 
Dacă utilizarea datelor dvs. se bazează pe consimțământul dvs. explicit, cum ar fi comandarea unui buletin 
informativ, puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru o prelucrare ulterioară în acest scop. Pentru 
toate celelalte drepturi ale persoanei vizate, vă rugăm să consultați mai jos. 

 
BENEFICIARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Brenntag poate împărtăși cu terțe părți informațiile colectate, pentru o prelucrare ulterioară pentru a oferi o 
experiență sigură, eficientă și personalizată. Iată detaliile despre cum face Brenntag acest lucru: 

Furnizare de produse: Fiecare entitate a Grupului afiliat Brenntag poate împărtăși datele dvs cu caracter 
personal în cadrul Grupului afiliat, dar și cu agenți, contractanți sau parteneri Brenntag în legătură cu serviciile 
pe care aceste persoane sau entități le prestează pentru sau cu Brenntag. 

Acești agenți, contractanți sau parteneri nu au voie să folosească aceste date în nici un alt mod decât acela de 
a furniza servicii pentru Brenntag, sau pentru colaborarea cu Brenntag (de exemplu, unele dintre produsele 
noastre sunt dezvoltate și comercializate prin acorduri comune cu alte companii). De exemplu, Brenntag poate 
furniza informațiile dvs către agenți, contractanți sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, 
prelucrarea datelor sau expedierea informațiilor pe care le-ați solicitat. 
Atunci când prelucrarea este efectuată de către agenți, contractanți sau parteneri în numele Brenntag, 
contractanții oferă garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, 
astfel încât prelucrarea să respecte cerințele legale privind protecția datelor. Prelucrarea efectuată de către un 
agent, contractant sau partener va fi reglementată printr-un contract scris. 


