POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Vă mulțumim că ați avut încredere în noi. Am colectat aici toate informațiile necesare despre modul în
care colectăm și stocăm datele Dumneavoastră cu caracter personal. Le-am împărțit pentru a Vă ajuta
să găsiți rapid informațiile care vă interesează cel mai mult.
Administratorul site-urilor web https://magic.portadoors.ro/ și administratorul datelor Dumneavoastră
personale în calitate de utilizator al acestor site-uri web este Porta KMI spółka akcyjna [societate pe
acțiuni] cu sediul social la ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, înregistrată la Judecătoria Gdańsk-Północ
din Gdańsk, Secția a VIII-a Comercială al Registrului Judiciar Național sub numărul 0000 838 758, NIP:
585 000 62 04, REGON: 190542423.
CUM REALIZĂM PROTECȚIA CONFIDENȚIALITĂȚII
Depunem toate eforturile pentru a garanta confidențialitatea datelor Dumneavoastră cu caracter
personal pe baza legislației în vigoare. Pentru comoditatea Dumneavoastră, am colectat toate
informațiile despre modul în care folosim informațiile despre Dumneavoastră, care sunt datele cu
caracter personal în sensul prevederilor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27/04/2016 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu
caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (J.
L. UE L 119, s1), denumită în continuare GDPR).
În conformitate cu legislația în vigoare, nu vom transfera sau distribui datele personale colectate fără
consimțământul Dumneavoastră. De asemenea, Vă vom informa despre drepturile Dumneavoastră în
legătură cu prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal. Prin utilizarea site-ului web
https://magic.portadoors.ro/, confirmați acceptarea deplină a următoarelor reguli:
COLECTAREA SI UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
Ȋntregul conținut al site-ului este disponibil gratuit. Aceasta înseamnă că nu trebuie să Vă înregistrați și
să furnizați datele Dumneavoastră personale. Statisticile cumulate privind vizitele și alte informații legate
de site-ul web care nu vă identifică în mod unic sunt folosite de noi doar pentru a îmbunătăți calitatea și
a optimiza funcționarea site-urilor web ale noastre.
În cazuri speciale (concursuri, solicitări și întrebări), Vă vom solicita să furnizați date personale
individuale (nume și prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon). Aceste date
vor fi prelucrate cu acordul Dumneavoastră, adică în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. Stocăm și
prelucrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal într-un mod compatibil cu domeniul și scopul
consimțământului Dumneavoastră și cu cerințele GDPR.
Prin furnizarea voluntară a datelor dumneavoastră personale, declarați că sunt conforme cu adevărul.
SECURITATEA DATELOR PERSONALE
Site-urile noastre web sunt securizate pentru a proteja eficient datele colectate împotriva pierderii,
utilizării greșite sau modificării. Ne angajăm să protejăm orice informație dezvăluită de Dvs. în
conformitate cu standardele de protecție a securității și confidențialitate. Drepturile de acces la datele
personale ale utilizatorilor site-ului au fost limitate restrictiv, astfel încât aceste informații să nu ajungă
în mâinile unor persoane neautorizate. Accesul la datele Dumneavoastră cu caracter personal este
limitat la un număr limitat de persoane autorizate în conformitate cu prevederile privind protecția datelor
cu caracter personal ale persoanelor fizice.
SCOPUL INFORMAȚIILOR PUBLICATE
Vă informăm că nu vindem și nu împărtășim datele Dumneavoastră cu caracter personal persoanelor
terțe.

ACCESAREA DATELOR DVS. PERSONALE
Datele utilizatorului pot fi puse la dispoziție de către administrator următoarelor entități:
• părților terți care cooperează cu noi - furnizorilor de servicii și subcontractanților care
cooperează cu administratorul în măsura permisă de legea aplicabilă pentru a opera site-uri
web (de exemplu: furnizorilor de servicii IT, furnizorilor de găzduire, agențiilor de marketing,
entităților care desfășoară activități poștale sau de curierat etc.) ;
Autorităţilor publice autorizate.
În cazul încredințăriii datelor Dumneavoastră cu caracter personal, solicităm părților terți
(furnizoriilor noștri de servicii) să mențină confidențialitatea și securitatea informațiilor și să
utilizeze datele partajate numai în scopul furnizării unui serviciu sau produs. În legătură cu
datele personale ale Utilizatorului conținute în cookie-uri, putem folosi profilarea, adică ajustarea
conținutului mesajelor afișate pe site la preferințele Dumneavoastră în ceea ce privește și în
legătură cu statisticile de marketing și optimizarea funcționării site-urilor noastre. Nu luăm nicio
decizie automată cu privire la datele Dumneavoastră cu caracter personal care ar putea avea
efecte juridice sau să Vă afecteze în alt mod situația.
ACCES LA DATELE DVS. PERSONALE ȘI LA DREPTURILE DVS.
În orice moment, aveți dreptul de a:
• retrage consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,
• solicita acces la datele dumneavoastră personale,
• rectifica datelor dumneavoastră personale,
• solicita eliminarea sau limitarea procesării,
• se opune prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal,
• transfera datelor către alt administrator de date.
În temeiul art. 13 alin. 1 și alin. 2 GDPR, Vă informăm că administratorul datelor personale ale
utilizatorilor site-ului https://magic.portadoors.ro/ este Porta KMI Poland Spółka Akcyjna cu sediul social
în Bolszewo, ul. Szkolna 54 (84-390), KRS: 0000838758.
Puteți contacta inspectorul pentru protecția datelor (IOD) la următoarea adresă de e-mail:
IOD_PORTA@baltis.pl sau prin corespondență la următoarea adresă: „Inspector pentru protecția
datelor Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c / 17, 81-340 Gdynia, sau
la adresa administratorului.
Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai mult decât este necesar pentru atingerea
scopurilor pentru care le-am colectat sau până când vă retrageți consimțământul sau vă opuneți
prelucrării de către dumneavoastră, cu excepția cazului în care legea aplicabilă ne impune să le stocăm
pentru o perioadă mai lungă.
Vă puteți exercita drepturile mai sus menționate prin e-mail și poștă tradițională folosind adresa
Inspectorului pentru protecția datelor sau administratorului indicat mai sus.
Ȋn termen de o lună de la primirea solicitării Dumneavoastră privind drepturile, vom răspunde solicitării
Dumneavoastră. În cazuri justificate, termenul de răspuns poate fi prelungit cu încă două luni din cauza
naturii complexe a solicitării Dumneavoastră sau a numărului de solicitări formulate.
În cazul în care solicitarea Dumneavoastră se dovedește a fi vădit nejustificată sau excesivă, în special
datorită naturii sale frecvente, este posibil să solicităm o taxă rezonabilă pentru executarea solicitării
Dumneavoastră sau să refuzăm să dăm curs solicitării Dumneavoastră excesive, despre care vă vom
informa.
În caz de nemulțumire față de răspunsul obținut de la inspectorul sau administratorul pentru protecția
datelor, aveți și dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu
Caracter Personal (ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia).

PROTECȚIA CONFIDENȚIALĂ A MINORILOR
Site-urile noastre web nu monitorizează sau verifică informații despre vârsta comunității lor. Informațiile
de contact de la vizitatorii site-ului web (cum ar fi adresele de e-mail ale utilizatorilor) sunt utilizate în
conformitate cu scopul pentru care au fost obținute. Minorii nu trebuie să trimită nicio informație sau să
se aboneze la serviciile oferite de site-urile noastre web fără știrea părinților sau a tutorilor lor legali.
MODIFICĂRI LA PRINCIPII PRIVIND PREZENTAREA INFORMAȚIILOR
Politica de confidențialitate poate fi modificată în orice moment, fără necesitatea să fiți anunțat despre
acest lucru. Orice modificări vor fi făcute în conformitate cu legislația în vigoare și vor fi postate pe
această pagină.
CONTACT
Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la declarația noastră de protecție a confidențialității, practicile
utilizate pe site-urile noastre web sau metodele de menținere a contactului cu acestea, vă rugăm să
trimiteți întrebările sau comentariile dumneavoastră la IOD_PORTA@baltis.pl.
Cu inspectorul nostru pentru protecția datelor, Arkadiusz Reiter, puteți să vă contactați la următoarea
adresă de e-mail: IOD_PORTA@baltis.pl sau prin corespondență la următoarea adresă: „ Inspector
pentru protecția datelor Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c / 17, 81340 Gdynia, sau la adresa administratorului.
UTILIZAREA COOKIELOR
Site-urile web folosesc cookie-uri. Acestea sunt fișiere text mici trimise de server web și stocate de
software-ul computerului al browserului Dvs. web. Când browserul Dvs. web se reconecta la site-urile
noastre web, site-urile web recunosc tipul de dispozitiv de la care vă conectați. Parametrii permit ca
informațiile conținute în ei să fie citite doar de serverul care i-a creat. Prin urmare, cookie-urile facilitează
utilizarea site-urilor web vizitate anterior, inclusiv a site-urilor noastre web.
Informațiile colectate se referă la adresa IP, tipul de browser utilizat, limba, tipul de sistem de operare,
furnizorul de servicii de internet, informații despre ora și data, locația și informațiile trimise către site prin
intermediul formularului de contact.
Datele colectate sunt folosite pentru a monitoriza și a verifica modul în care utilizați site-urile noastre
web pentru a îmbunătăți funcționarea site-urilor web, oferindu-vă o navigare mai eficientă și fără
probleme. Monitorizarea informațiilor despre Dvs. efectuăm folosind instrumentul Google Analytics, care
înregistrează comportamentul Dvs. pe site. Furnizăm informații despre Dvs. furnizorului de servicii întro manieră anonimă, ceea ce nu permite furnizorului de servicii să identifice în mod unic datele Dvs.
personale. Google a lansat un supliment pentru cele mai populare browsere web care vă permite să
blocați
funcționarea
Google
Analytics.
Suplimentul
este
disponibil
la
adresa:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Informații detaliate despre Politica de confidențialitate a
Google Inc. cu sediul în Mountain View, California, Statele Unite, faceți clic aici:
https://policies.google.com/privacy
Site-urile web ale terților către care apar link-uri pe site-urile noastre web pot folosi, de asemenea,
cookie-uri pentru a vă autentifica și a furniza reclame care se potrivesc cu preferințele și comportamentul
dumneavoastră. Prin urmare, vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestor site-uri
web. În special, astfel de cookie-uri sunt:


Facebook - informații despre site-urile web vizitate și aplicațiile Facebook utilizate, informații
despre dispozitiv și informații despre activitatea utilizatorului fără nicio acțiune ulterioară din
partea acestuia. Politica de confidențialitate a Facebook, regulile de utilizare a cookie-urilor
disponibile pe adresa https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/,









Instagram - informații despre vizitele site-ului web și serviciile Instagram utilizate, informații
despre autentificare și ajustarea conținutului publicitar la preferințele utilizatorului. Politica de
confidențialitate Instagram și informații despre cookie-uri sunt disponibile pe adresa
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig,
Youtube - informații despre preferințele utilizatorului și numărul de clicuri, ajustarea conținutul
publicitar la preferințele utilizatorului. Politica de confidențialitate a site-ului Youtube este
disponibilă la adresa http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
Wp.pl - informații despre preferințele utilizatorului, informații despre ajustarea conținutului
publicitar la preferințele utilizatorului. Politica de confidențialitate a site-ului web wp.pl este
disponibilă la adresa https://onas.wp.pl/poufnosc.html?ticaid=11b893,
OnAudience.com - ajustarea conținutului publicitar la preferințele utilizatorului. Politica de
confidențialitate a serviciului disponibilă la adresa http://www.onaudience.com/privacy-policy,
Beep.bi - analiză anonimizată a datelor cumulate a preferințelor de publicitate ale utilizatorilor.
Politica de confidențialitate disponibilă la adresa http://www.deep.bi/privacy,
Nu suntem responsabili pentru corectitudinea Politicii de confidențialitate și a informațiilor
despre fișierele cookie postate pe site-urile web ale terților.

Cookie-urile vă identifică ca utilizator al site-urilor noastre web, ceea ce vă permite să ajustați conținutul
site-urilor noastre pe care le utilizați la nevoile Dumneavoastră. Amintindu-și preferințelor
dumneavoastră în cookie-uri, site-urile noastre web vă permit să ajustați reclamele care vi se adresează.
Folosim cookie-uri pentru a garanta cel mai înalt standard de comoditate pentru utilizarea site-urilor
noastre web, iar datele colectate sunt utilizate numai în cadrul organizației noastre pentru a ne optimiza
activitățile.
Utilizăm următoarele cookie-uri pe site-ul nostru web:
 „cookie-uri” necesare, care permit utilizarea serviciilor disponibile pe site-urile noastre web,
de ex. cookie-uri de autentificare utilizate pentru serviciile care necesită autentificare în
cadrul site-ului web;
 cookie-uri utilizate pentru asigurarea securității, de ex. utilizate pentru detectarea fraudelor
în domeniul autentificării în cadrul site-ului web;
 cookie-uri de performanță, care permit colectarea de informații despre modul în care sunt
utilizate paginile site-ului;
 cookie-uri „funcționale”, care permit „rememorarea” setărilor selectate de Dumneavoastră și
personalizarea interfeței, de ex. în ceea ce privește limba sau regiunea din care veniți,
mărimea fontului, aspectul site-ului web etc.;
 cookie-uri „de publicitate”, care permit livrarea de conținut publicitar mai adaptat intereselor
Dumneavoastră.
Puteți dezactiva sau restabili opțiunea de colectare a cookie-urilor în orice moment, modificând setările
din browserul Dvs. web. Instrucțiunile de gestionare a cookie-urilor pentru cele mai populare browsere
web sunt disponibile pe fiecare site web:
 Internet Explorer
 Safari
 Chrome
 Firefox
 Opera
Dispozitive mobile:
 Android
 Safari
 Windows Phone
 Blackberry
Vă Informăm că restricționarea utilizării cookie-urilor poate afecta negativ unele dintre funcționalitățile
disponibile pe site-urile noastre web.
Datele suplimentare cu caracter personal, cum ar fi adresa de e-mail, sunt colectate numai în locurile în
care Vă dați acordul expres prin completarea formularului. Stocăm și folosim datele de mai sus numai
în scopurile necesare îndeplinirii unei anumite funcții (de exemplu, newsletter).

