
 

Pag 1/8 

Declarație de confidențialitate 

Acest website (denumit în continuare „Website”) este furnizat de Bayer S.R.L. (în 

continuare „noi” sau „noastră”).Pentru informații suplimentare privind furnizorul 

Website-ului, vă rugăm să consultați amprenta noastra. 

A. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

În cele ce urmează dorim să vă oferim informații cu privire la modul în care 

prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați 

Website-ul nostru. Sub rezerva unor indicații diferite în capitolele următoare, 

baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

rezultă din faptul că o astfel de prelucrare este necesară pentru punerea la 

dispoziție a funcționalităților Website-ului solicitate de dvs. (Art. 6 alineatul 

(1) litera (b) din Regulamentul General de Protecție a Datelor). 

I. Folosirea Website-ului nostru 

1. Accesarea Website-ului nostru 

Când accesați Website-ul nostru, browserul dvs. va transfera anumite date 

către serverul nostru web. Acest lucru se face din motive tehnice și necesare 

pentru a vă pune la dispoziție informațiile solicitate. Pentru a facilita accesul 

dvs. la Website, următoarele date sunt colectate, stocate pentru scurt timp și 

utilizate:  

• Adresă IP 

• Data și ora accesului 

• Diferența de fus orar față de 

Meridianul Greenwich 

(GMT) 

• Conținutul cererii (website 

specific) 

 

• Starea accesului/codul de stare 

HTTP 

• Volumul de date transferat 

• Acces solicitat la website 

• Browser, setări de limbă, 

versiunea de browser, sistem 

de operare și suprafață 

 

În vederea protejării intereselor noastre legitime, vom stoca aceste date 

pentru o perioadă limitată de timp pentru a avea posibilitatea de a iniția o 

urmărire a datelor cu caracter personal în cazul unui acces neautorizat efectiv 

sau a unei tentative de acces neautorizat la serverele noastre (Art. 6 alineatul 

(1) litera (f) Regulamentul General de Protecție a Datelor). 

2. Setarea fișierelor cookie 

a) Ce sunt fișierele cookie? 

Acest Website folosește așa-numitele „fișiere cookie”. Fișierele cookie sunt 

fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate în memoria terminalului 

 

https://www.mamicileiubesc.ro/proprietate-site
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dumneavoastră prin intermediul browser-ului. Acestea stochează anumite 

informații (de ex. limba preferată sau setările website-ului) pe care browser-

ul le poate retransmite nouă (în funcție de durata de viață a fișierului cookie) 

la următoarea vizită pe Website-ul nostru. 

b) Ce fișiere cookie folosim? 

Realizaăm o diferență între două categorii de fișiere cookie: (1) fișiere 

cookie funcționale, fără de care funcționalitatea Website-ului nostru ar fi 

redusă și (2) fișiere cookie opționale utilizate de exemplu pentru analiza 

Website-ului și scopuri de marketing. Următorul tabel conține o descriere 

detaliată a fișierelor cookie opționale pe care folosim:  

 

Fișiere cookie opționale  

Scop și conținut Durata de 

viață 

pornit/oprit 

Cookie de Performanta (cookie ID _gat_UA-

XXXXXXXX-X): 

Acest cookie pare a fi o variatie a cookie-ului 

“_gat”. 

10 minute Pornit/oprit 

Cookie de Performanta (cookie ID _gat): 

Acest cookie este asociat cu cu Google universal 

Analytics si este folosit pentru a limita rata cu care 

este accesat serverul destinatar. 

10 minute Pornit/oprit 

Cookie de Performanta (cookie ID _gid): 

Un cookie aparut dupa primavara 2017, 

nedocumentat. Probabil stocheaza si actualizeaza 

un identificator unic pentru fiecare pagina vizitata. 

1 zi Pornit/oprit 

Cookie de Performanta (cookie ID _ga): 

Acest cookie diferentiaza vizitatorii unici prin 

identificatori unici. Astfel se pot calcula mai exact 

informatiile despre vizitatori, sesiuni si campanii. 

2 ani Pornit/oprit 

Cookie de Functionalitate (cookie ID 

_hjIncludedInSample): 

Cookie generat de Hotjar. 

- Pornit/oprit 

Cookie de Functionalitate (cookie ID 

_smb_api_session): 

Cookie generat de plugin-ul de social share 

- Pornit/oprit 

Cookie de Functionalitate (cookie ID 

gs_user_id): 

Cookie generat de plugin-ul de social share 

- Pornit/oprit 
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Cookie de Functionalitate (cookie ID 

LSW_WEB): 

Cookie generat de plugin-ul de social share 

- Pornit/oprit 

Cookie de Targetare (cookie ID 

impression.php/#): 

Acest cookie identifica browser-ul web in fata 

serverului Facebook, fara a divulga date despre 

utilizator. Facebook precizeaza ca acesta este 

folosit pentru a detecta tentative de frauda si 

activitate suspicioasa. Cookie-ul mai poate fi gasit 

si pe site-uri care afiseaza butoane de “Like” si 

“Share”. 

10 minute Pornit/oprit 

Cookie de Targetare (cookie ID GPS): 

Impreuna cu cookie-ul “PREF” acesta verifica 

identitatea unui utilizator Google si cea mai recenta 

data de logare in platforma. 

- Pornit/oprit 

Cookie de Targetare (cookie ID PREF): 

Impreuna cu cookie-ul “GPS” acesta verifica 

identitatea unui utilizator Google si cea mai recenta 

data de logare in platforma. 

- Pornit/oprit 

Cookie de Targetare (cookie ID 

VISITOR_INFO1_LIVE): 

Folosit pentru a tine cont de vizualizarile unui clip 

video. 

- Pornit/oprit 

Cookie de Targetare (cookie ID YSC): 

Cookie generic, folosit pentru a stoca video-urile 

vizualizate. 

- Pornit/oprit 

c) Necesitatea acordului dvs. 

Folosim fișiere cookie opționale numai dacă am obținut consimțământul 

dumneavoastră prealabil (Art. 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 

General de Protecție a Datelor). La prima dumneavoastră accesare a 

Website-ului nostru, pe ecran va apărea un banner care vă va solicita 

consimțământul privind instalarea fișierelor cookie opționale. În cazul în 

care vă exprimați consimțământul, vom instala un fișier cookie în 

calculatorul dumneavoastră, iar banner-ul nu va mai apărea din nou, atât 

timp cât fișierul cookie este activ. După expirarea duratei de viață a fișierului 

cookie sau după ștergerea de către dumneavoastră a fișierului cookie , 

banner-ul va reapărea la următoarea vizită pe Website-ul nostru și vi se va 

cere din nou consimțământul. 

d) Cum să preveniți instalarea fișierelor cookie 
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Puteți folosi Website-ul nostru fără instalarea niciunui fișier cookie. În 

browser-ul dumneavoastră, puteți configura în orice moment sau dezactiva 

complet utilizarea fișierelor cookie. Acest lucru poate determina totuși o 

limitare a funcțiilor sau anumite efecte negative privind ușurința de utilizare 

a Website-ului nostru. Puteți în orice moment să obiectați cu privire la 

instalarea fișierelor cookie opționale utilizând opțiunea de obiecție 

respectivă indicată în tabelul de mai sus. 

3. Funcția de analiză a Website-ului 

În cadrul Website-ului nostru, utilizăm Google Analytics, un serviciu de 

analiză al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, Statele Unite („Google”). 

Google va analiza utilizarea Website-ului nostru în numele nostru. În acest 

scop folosim fișierele cookie descrise în detaliu în tabelul de mai sus. 

Informațiile colectate de Google în legătură cu utilizarea de către 

dumneavoastră a Website-ului nostru (de ex. URL aferent, paginile noastre 

web vizitate de dumneavoastră, tipul dumneavoastră de browser, setările 

dumneavoastră de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția 

ecranului, etc.) vor fi transmise într-un server al Google din SUA, unde vor 

fi stocate și analizate. Rezultatele respective vor fi apoi puse la dispoziția 

noastră într-o formă anonimizată. În timpul acestui proces, datele 

dumneavoastră de utilizare nu vor fi conectate la adresa dumneavoastră IP 

completă. Am activat pe Website-ul nostru funcția de anonimizare a adresei 

IP oferită de Google, care va șterge ultimii 8 biți (tip IPv4) sau ultimele 80 

de biți (tip IPv6) ale adresei dvs. IP. De asemenea, Google este certificat 

conform Scutului de confidențialitate UE-SUA, care asigură menținerea unui 

nivel adecvat de protecție în legătură cu prelucrarea datelor de către Google 

în SUA. 

Vă puteți retrage consimțământul privind utilizarea analizei web în orice 

moment, descărcând și instalând Plug-in-ul pentru Browser Google furnizat 

sau prin gestionarea acordurilor dvs. în tabelul de mai sus, caz în care va fi 

plasat un fișier cookie de retragere. Ambele opțiuni vor împiedica aplicarea 

analizei web doar atât timp cât utilizați browser-ul pe care ați instalat plugin-

ul și nu ștergeți fișierul cookie de retragere. 

Mai multe informații cu privire la Google Analytics sunt disponibile în 

Termenii de utilizare Google Analytics, în Orientările privind protecția 

datelor și confidențialitate ale Google Analytics și în Politica de 

confidențialitate Google. 

https://www.privacyshield.gov/participant?ID=a2zt000000001L5AAI
https://www.privacyshield.gov/participant?ID=a2zt000000001L5AAI
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy
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4. Utilizarea formularelor de contact 

 

Ne puteți contacta direct prin formulare de contact disponibile pe Website-ul 

nostru. În special, ne puteți furniza următoarele informații: 

 

Prenume 

Numele de familie 

Adresa de e-mail 

Numărul de telefon 

Lasă-ne un mesaj 

Colectăm, procesăm și utilizăm informațiile furnizate de dumneavoastră prin 

formularele de contact exclusiv pentru procesarea cererii dumneavoastră. 

 

5. Servicii și conținut extern pe Website-ul nostru 

Includem servicii și/sau conținut terț pe Website-ul nostru. Când utilizați 

astfel de servicii terțe sau când este afișat conținut terț, date de comunicare 

sunt schimbate întredumneavoastră și furnizorul respectiv din motive 

tehnice.  

Respectivul furnizor de servicii sau conținut vă poate, de asemenea, prelucra 

datele pentru propriile scopuri. Conform informațiilor de care dispunem, am 

configurat servicii și conținut ale unor furnizori cunoscuți pentru prelucrarea 

dateleor în scopuri proprii într-un mod care determină ca orice comunicare în 

alte scopuri decât pentru a prezenta serviciile sau conținutul lor în Website-

ul nostru să fie blocată sau comunicarea să aibă loc numai după ce ați optat 

în mod activ pentru a utiliza serviciul respectiv. Cu toate acestea, întrucât nu 

avem un control asupra datelor colectate și prelucrate de către terți, nu 

suntem în măsură să furnizăm informații sigure privind domeniul de aplicare 

și scopul prelucrării datelor dumneavoastră. 

Pentru informații suplimentare în ceea ce privește domeniul de aplicare și 

scopul unor astfel de colectări și prelucrări a datelor, vă rugăm să consultați 

declarațiile de confidențialitate ale furnizorilor ale căror servicii și/sau 

conținut includem și care sunt responsabili pentru protejarea datelor 

dumneavoastră în acest context:   

 

 

6. Informații privind efecte secundare și plângeri legate de calitate 

Acest Website nu este destinat sau proiectat pentru comunicarea în ceea ce 

privește efectele secundare, lipsa efectului terapeutic, erori de medicație, 

• Buton de share Facebook.  

• Buton de like Facebook 

• Videouri embeded din 

YouTube 

 

 

  

 

https://en-gb.facebook.com/about/privacy
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produse de pe piața gri/medicamente falsificate, utilizarea incorectă sau în 

neconformitate cu eticheta, reclamații privind calitatea sau alte aspecte 

referitoare la siguranța sau calitatea produselor Bayer. Dacă doriți să 

raportați efecte secundare sau să depuneți plângeri privind calitatea, vă 

rugăm să contactați profesionistul în domeniul asistenței medicale (de ex. 

medicul sau farmacistul), autoritatea locală de sănătate sau să utilizați 

urmatoarea adresa https://www.bayer.ro/en/SSL/contact.php pentru a 

raporta efecte secundare nedorite. 

Dacă totuși ne raportați efecte secundare nedorite sau alte probleme privind 

siguranța sau calitatea produselor Bayer, suntem obligați, potrivit legii, să ne 

ocupăm de comunicarea dumneavoastră și este posibil să vă contactăm în 

scopuri de clarificare. Ulterior, este posibil să fim nevoiți să comunicăm 

autorităților competente de sănătate problemele raportate de către 

dumneavoastră. În acest context, informațiile dumneavoastră vor fi transmise 

sub formă pseudonimizată, adică nu vor fi transmise informații care vă pot 

identifica direct. Putem, de asemenea, să transmitem aceste notificări 

pseudonimizate grupului nostru de companii și partenerilor noștri de 

cooperare, în măsura în care aceștia sunt, de asemenea, obligați să notifice 

autoritățile de sănătate competente respective.  
 

 

II. Transferul de date pentru prelucrarea delegată 

Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, vom contracta în unele cazuri cu 

prestatori de servicii specializate. Acești prestatori de servicii sunt selectați 

cu atenție și sunt monitorizați periodic de către noi. În baza respectivelor 

acorduri cu operatorii de date, aceștia vor prelucra datele cu caracter 

personal doar în baza instrucțiunilor noastre și în strictă conformitate cu 

directivele noastre. 

B. Informații privind drepturile dumneavoastră 

Următoarele drepturi vă sunt în general asigurate în conformitate cu 

reglementările aplicabile în materia confidențialității datelor: 

• Dreptul de informare referitor la și de acces la datele dvs. cu caracter 

personal stocate de noi;  

• Dreptul de a solicita corecția, ștergerea sau o prelucrare 

restricționată a datelor dumneavoastră cu caracter personal;  
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• Dreptul de a obiecta la o prelucrare din motive asociate propriului 

nostru interes legitim, interesului public sau stabilirii profilului, dacă 

nu putem demonstra că există justificări obligatorii, convingătoare 

care depășesc interesele, drepturile și libertatea dumneavoastră sau 

că o astfel de prelucrare este realizată în scopul susținerii, exercitării 

sau apărării pretențiilor legale; 

• Dreptul de portabilitate a datelor,  

• Dreptul de depunere a unei plângeri la o autoritate de protecție a 

datelor sau la o instanță de judecată competentă;  

• Puteți retrage oricând, cu efect pentru viitor, consimțământul 

dumneavoastră referitor la colectarea, prelucrarea și utilizarea 

datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru informații 

suplimentare vă rugăm să consultați capitolele de mai sus care 

descriu prelucrarea datelor în baza acordului dumneavoastră. 

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să adresați 

solicitarea persoanei de contact indicate mai jos. (→ C). 

C. Contact 

Pentru orice întrebări legate de conformitatea datelor, vă rugăm să trimiteți 

un e-mail la data.protection.ro@bayer.com sau să contactați responsabilul cu 

protecția datelor la următoarea adresă:  

Bayer S.R.L.  

Sos. Pipera nr. 42, et.1, 16, 17, 

Sector 2, Cod 020112, Bucuresti, România 

D. Modificarea Declarației de confidențialitate 

Putem actualiza Declarația noastră de confidențialitate periodic. 

Actualizările Declarației noastre de confidențialitate vor fi publicate pe 

Website-ul nostru. Orice modificări intră în vigoare la data publicării lor pe 

Website-ul nostru. Prin urmare, vă recomandăm să vizitați periodic site-ul 

pentru a fi informat în legătură cu posibile actualizări.  

 

III. Transfer de date către terțe părți 

Transferul datelor dumneavoastră către următoarele părți terțe cu următorul 

scop: 
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Partea Terță Domeniul de aplicare și 

scopul transferului 

Temeiuri legale 

Urgent Cargus Logistică – expediere premii 
către câștigători” 

N/A – serviciile 

sunt utilizate 

punctual, fără a 

implica baza legală 

a unui contract 

FanCurier Logistică – expediere premii 
către câștigători” 

N/A – serviciile 

sunt utilizate 

punctual, fără a 

implica baza legală 

a unui contract 

 

 

Ultima actualizare: 25.05.2018 

 

 


