
 

 

MARKAS SERVICE 

Str. Rodnei Nr. 24 et I 

540342 Târgu – Mureş 

T. +40 365-710120 

F. +40 372-870792 

E-Mail: ro@markas.com 

Internet: www.markas.com 

  

În temeiul articolului 13 al Regulamentului UE 679/2016, vă furnizăm următoarele informații:  

MARKAS  SERVICE S.R.L., str. Rodnei,nr.24,et.I 540342 Târgu-Mureş, va utiliza datele dumenavoastră 

în următoarele scopuri:  

Trimiterea e-mailurilor și comunicațiilor publicitare, pentru a îndeplini obligațiile prevăzute de lege, 

derivate și din normativele locale și comunale, precum și din normele dreptului civil și penal, pentru a 

îndeplini obligații contractuale față de inetersat, pentru protejarea creditului și gestionarea debitului.  

 

Datele dumneavoastră vor fi elaborate și memorizate în format electronic.  MARKAS  SERVICE 

S.R.L., str. Rodnei,nr.24,et.I 540342 Târgu-Mureş ,garantează în temeiul legii, că prelucrarea datelor 

personale se efectuează respectând drepturile fundamentale și demnitatea interesatului, în mod 

particular în ceea ce privește discreția, identitatea personală și dreptul la protejarea acestora.  

Referitor la scopurile de mai sus, datele dumneavoastră personale se vor comunica, dacă este 

necesar:   

- Administrațiilor Publice și Autorităților, unde legea prevede acest aspect 

- Instituțiilor de credit cu care societatea noastră are raporturi pentru gestionarea creditelor/debitelor și 

intermedierea financiară 

- tuturor persoanelor fizice și/sau juridice, publice și/sau private (studii de consultanță legală, 

administrativă și fiscală, birouri judiciare, Camere de Comerț, etc.) când comunicarea rezultă necesară 

sau funcțională pentru desfășurarea activității noastre, în modurile și în scopurile de mai sus.  

 

Datele personale prelucrate de societatea noastră nu consituie subiect de difuziune. Prelucrarea datelor 

se va putea efectua cu sau fără utilizarea mijloacelor electronice și automatizate, și va cuprinde toate 

operațiunile necesare pentru tratarea datelor. Tratarea datelor se va efectua în orice caz, respectând 

fiecare măsură de protecție care să garanteze siguranța și confidențialitatea acestora.   

Operatorul responsabil este  MARKAS SERVICE SRL. 

  

Interesatul, în conformitate cu articolele de la 15 la 22 ale Regulamentului, are dreptul de a obține de 

la Markas Service  S.r.L., confirmarea că acesta tratează efectiv datele personale furnizate și că are 

acces la acestea.  

Interesatul are de-asemenea, dreptul de a obținre rectificarea, sau modificarea datelor personale care 

nu au fost exacte, sau completarea celor incomplete.  

La cererea interesatului, Markas Service  are de-asemenea obligația de a șterge datele personale ale 

solicitantului, în cazul în care nu rezultă necesare pentru atingerea scopurilor prevăzute la punctul 1 al 

prezentei informative, în cazul în care intervine revocarea acordului sau opunerea interesatului la 

tratarea datelor, sau în cazul utilizării ilegale.  
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Interesatul poate solicita de-asemenea firmei Markas Service, să limiteze tratarea propriilor date, în 

cazul în care acestea nu sunt corecte sau tratarea lor este ilegală, dar interesatul se opune ștergerii, 

solicitând limitarea utilizării lor, sau când acestea sunt necesare pentru verificarea, exercitarea sau 

protecția unui drept al interesatului în instanță, sau dacă limitarea tratării datelor este necesară în 

perioada în care se decide referitor la opunerea la prelucrarea datelor, propusă de interesat.  

Vă reamintim că interesatul are dreptul de a se opune la orice moment prelucrării datelor personale 

care se referă la persoana lui. În acest caz, Markas se abține de la prelucrarea ulterioară a datelor, 

exceptând cazul în care este în măsură să demonstreze existența unor motive legitime care obligă la 

prelucrarea datelor sau care prevalează drepturilor interesatului, sau care sunt necesare în scopul 

apărării unui drept în instanță.  

Are de-asemenea dreptul de a transfera datele la alt operator.  

  

Informații generale asupra cookie-urilor 

Cookie-urile sunt texte scurte introduse de pagina web cu ajutorul browserului de pe hard diskul 

calculatorului clientului, pentru a înregistra, pe o perioadă limitată, cantități mici de informații referitoare 

la pagina web. Există diverse tipuri de cookie care se împart în categoria cookie-urilor tehnice și celor 

de profilare (cookie care se utilizează în scopuri publicitare și de marketing). Această pagină de web 

utilizează cookie-uri tehnice. În continuare vă prezentăm toate detaliile refritoare la această utilizare.  

  

Descrierea cookie-ruilor tehnice  

Cookie-urile tehnice, sunt în primul rând relevante pentru funcționalitatea paginii de web. Printre 

acestea, cookie-urile de navigație și sesiune, care permit o navigare ușoară pe site. De-asemenea, 

există așa-numitele Analytics Cookies, care culeg informații, precum numărul utilizatorilor care au vizitat 

un site și parcursul pe care utilizatorii au urmat pentru a ajunge pe site. Din grupul cookie-urilor tehnice 

fac parte și cookie-urile funcționale, care înregistrează informații relativ la alegerile operate de utilizator 

(de ex. setarea filtrelor selecționate sau setarea unei limbi pe un site).  

Utilizatorul poate, de-asemenea să refuze utilizarea cookie-urilor în mod general sau în mod selectiv. 

Dacă utilizatorul nu dorește să accepte cookie-urile noastre, le va putea refuza prin propriul web 

browser. Funcția relativă diferă de la browser la browser. În mod normal se găsește în secțiunea Privacy 

sau Cookie din meniul Ajutor sau din meniul Proprietatea site-ului Dumneavoastră. Vă rugăm să luați la 

cunoștință faptul că, în caz de neacceptare a cookie-urlor, pot apărea limitări din punct de vedere al 

funcționalității.  

  

În continuare vă prezentăm tehnologiile din sectorul utilizării, scopurile acestora, în ce măsură și în cel 

fel acestea pot fi aplicate pe site-urile noastre. Se poate întâmpla ca să se utilizeze așa-numitele 

cookie-uri ale părților terțe (cookie ale altor operatori de web). Informații mai detaliate veți găsi sub 

formă de link, la orice secțiune. Utilizatorul poate bloca în mod explicit aceste cookie-uri ale părților 

terțe, în setările relativelor browsere.  

  

Web tracking – Google Analytics  

Pentru a îmunătăți și a optimiza în mod constant oferta noastră, utilizăm așa-numitele tehnologii de 

tracking. Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de anliză web al Google Inc. (Google).  

Google Analytics utilizează cookie-uri care permit o analiză a utilizării paginii de web prin utilizator, cu 

scopul de a transmite activitățile paginii noastre de web și de a ameliora performanța și conținuturile 



 

 

sale. Informațiile create mulțumit cookie-urilor, prin consultarea acestui site, efectuată de Dvs. (inclusiv 

adresa Dvs. de IP), sunt transmise către un server Google în SUA și salvate aici. Prin împuternicirea 

operatorului acestui site, Google utilizează aceste informații pentru a evalua utilizarea acestui site de 

către Dvs., a elabora un raport supra activităților de pe site și a furniza serviciile legate de utilizarea 

site-ului și a internetului față de opreatorul site-ului.  

Google transmite prin urmare, aceste informații către terțe părți, unde acest lucru este aprobat legal 

sau unde aceste terțe părți elaborează aceste date sub împuternicirea Google și/sau a altor operatori 

de analiză web. Adresa Dvs. IP nu va fi legat în nici un caz la alte date Google și/sau ale altor 

operatori de analiză web.  

Puteți refuza acordul pentru înregistrarea cookie-urilor printr-o setare precizată în software-ului 

browserului Dvs; vă atargem atenția totuși, că în acest caz nu veți putea beneficia de toate funcțiile 

acestui site web. Veți putea refuza detectarea datelor prin cookie și utilizarea site-ului de către Dvs 

(inclusiv adresa Dvs. de IP) prin Google, ca și elaborarea acestor date tot prin intermediul Google, prin 

descărcarea și instalarea plugin-urilor browser-ului, prezente în link-ul: 

tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

 

Pentru informații generale asupra Google Analytics și protecția datelor, faceți click aici: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it 

Prin utilizarea acestui site, Dvs. acceptați elaborarea datelor  

 

Prin utilizarea acestui site, acceptați elaborarea datelor furnizate de Dvs. prin Google și/sau alți 

operatori de analiză web, în modul descris mai sus și în scopul de mai sus. 

  

Web tracking – intelliAd 

Acest site folosește de-asemenea serviciul de analiză web al intelliAd Media GmbH, SendlingerStr. 7, 

80331 München. În scopouri de statistică și realizare, acest site, potrivit exigențelor utilizatorului și 

optimizării sale, culege datele de utilizare anonimizate, care sunt apoi salvate în mod agregat. Prin 

utilizarea intelliAd tracking, cookie-urile sunt salvate local. Dumneavoastră puteți bloca înregistrarea 

datelor Dvs. (culese în mod anonimizat) pentru viitor. În acest sens, utilizați acest link: 

http://login.intelliad.com/optout.php 

 

Utilizarea plugin - urilor sociale 

 

Plugin-urile sociale sunt legate de aceste site-uri, prin așa-numitele “2 clic”. De regulă, aceste butoane 

nu transmit nici o dată către părți terțe. Prin activarea manuală, utilizatorul permite transmiterea 

datelor către operatorii rețelei sociale și instalarea cookie-urilor de părți terțe. Dar numai pentru acest 

site și doar pentru serviciul ales. Făcând click pe iconul setărilor (iconul cu roată dintată) se pot 

înregistra și modifica în orice clipă preferințele în aces sens.  

Dacă activați plugin-urile sociale, vă invităm să citiți următoarele indicații asupra funcționalității și 

asupra datelor care se vor transmite.  
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Declarație privacy pentru utilizarea plugin-urilor de Facebook(Like-Button) 

Acest site utilizează plugin-urile networkului social Facebook  (Facebook Inc., 1601 Willow Road, 

Menlo Park, California, 94025, USA). Veți recunoaște plugin-urile mulțumit logou-ului Facebook sau 

butonului ”Like” (”Îmi place”), prezente pe site-ul nostru. O prezentare generală a plugin-urilor 

Facebokk veți regăsi aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

  

După cum am specificat mai sus, în mod normal, plugin-urile sunt dezactivate și nu se trimit date. Plugin-

urile se activează doar prin activarea explicită de către dumneaovoastră. Se anunță prezența noastră 

pe Internet printr-unul dintre aceste plugin-uri, acest lucru generează o conectare directă între browser-

ul Dvs și serverul Facebook. Facebook primește astfel informația că Dumneavoastră ați vizitat site-ul 

nostru cu adresa Dvs. de IP. Utilizând funcțiile plugin  (de exemplu clic pe butonul “Îmi place”, 

introducerea unui comentariu), în timp ce ați făcut login în profilul dumneavoastră de Facebook. În acest 

fel Facebook poate atribui vizita pe paginile noastre către profilul dumneavoastră. Dacă nu sunteți 

membru Facebook, există totuși posibilitatea ca facebook să detecteze adresa dumneavoastră de IP și 

să o înregistreze.  

Vă reamintim că noi, ca operatori ai paginilor nu vom afla conținutul datelor furnizate sau de utilizarea 

acestora prin Facebook. Mai multe informații în acest sens veți găsi în secțiunea privacy/confidențialitate 

a Facebook: https://it-it.facebook.com/policy.php 

  

Utilizarea comenzii Google +1  

Site-ul nostru Internet utilizează comanda "+1" al network-ului social Google Plus, gestionat de Google 

Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Butonul se poate 

recunoaște după simbolul "+1" pe fond alb sau colorat. După cum am specificat mai devreme, în mod 

normal, plugin-urile sunt dezactivate și nu se transmit date. Plugin-urile sunt activate doar în momentul 

activării explicite.  

De fiecare dată când se caută o pagină de web cu prezența noastră pe Internet, furnizată de o comandă 

“+1”, aceasta permite browser-ului utilizat de dumneavoastră, să descărcați și să aveți reprezentarea 

optică a comenzii “+1” al severului Google. În acest caz, se comunică sevrerului Google, ce site se 

vizualizează în acel moment. Google înregistrează parcursul dumnueavoastră pe browser, indicând 

coamanda “+1” pe o durată de una-două săptămâni în scopuri de întreținere a sistemului și de rezolvare 

a erorilor. Nu este prevăzută o evaluare ulteriorară a vizitei dumneavoastră pe un site cu prezența 

noastră pe Internet cu comanda “+1”. Activând comanda “+1” în timpul accesului pe Google+ (Google 

Plus), Google culege prin profilul Dvs. Google, informațiile referitoare la URL -urile recomandate de 

dumneavoastră, asupra adresei IP și trimite informații legate de browser, astfel încât recomandările Dvs. 

“+1” să fie prezentate în calitate de sfaturi, împreună cu numele profilului Dvs. și cu fotografia Dvs. în 

serviciile Google, de exemplu în rezultatele căutării sau în profilul Dvs. Google  (ca tab “+1” în profilul 

Dvs. Google), sau în alte poziții pe site-urile web și anunțurile de pe Internet.  

 

Scopul și volumul cercetării datelor și a elaborării și utilizării ulterioare de către Google, precum și 

drepturile dumneavoastră referitor la posibilitățile de setare pentru protejarea sferei private, sunt 

prezente în secțiunea privacy a Google, la comanda “+1”: 

Utilizarea datelor de către Google, vizitând site-urile noastre partenere, sau utilizarea partner app:   

https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=it 

Protecția datelor prin comanda “+1” https://support.google.com/plus/answer/1319578?hl=it și 
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prin comanda “+1” https://support.google.com/plus/answer/1047397?rd=1 

  

Cum să evitați instalarea cookie-urilor direct prin  browser 

 

Firefox: 

1.    Faceți click pe menu, apoi pe setări   

2.    Selectați panoul Privacy. 

3.    În secțiunea  Cronologie, selectați Utilizează setări personalizate. 

4.    În opțiunile care apar acum, îndepărtați semnul  “Acceptă Cookie” 

5.    Faceți click pe OK. 

Pentru informații mai detaliate, puteți consulta: 

https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie 

  

Google Chrome: 

1.    Faceți click pe menu, apoi pe Setări. 

2.    În jos, faceți click pe Arată setări avansate. 

3.    În secțiunea Privacy, faceți click pe Setări conținuturi. 

4.    În secțiunea Cookies, alegeți Memorizare cookie și dati despre site-uri. 

5.    Faceți click pe Setat/Fatto/Done 

Pentru informații mai detaliate, puteți consulta: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

  

Internet Explorer: 

1.    Selectați meniul Extra și de aici Opțiuni Internet. Dacă nu se vizualizează bara instrumentelor, 

megeți pe simbolul meniu și selectați Opțiuni Internet. 

2.    Selectați panoul Privacy. 

3.    Mulțumită dispozitivului de rulare, puteți selecta diferite modalități de elaborare a cookie-urilor. 

Dacă dispozitivul se află sus, se dezactivează toate cookie-urile, în timp ce, dacă se află jos, se 

activează toate cookie-urile.  

4.    Faceți click pe OK. 

Pentru informații mai detaliate, puteți consulta:http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-

enable-or-allow-cookies 

  

Safari: 

1.    În secțiunea setări, selectați Privacy. 

2.    Sub Acceptă Cookie, se poate defini dacă Safari trebuie să memorizeze cookie-urile paginilor de 

web. Pentru alte informații faceți click pe panoul de ajutor, care este reprezentat cu un semn de 

întrebare. 

Pentru informații mai detaliate, puteți consulta: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US 
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