
Mențiuni legale  

Beneficiarul site-ului web  

TRUMPF GmbH + Co. KG (Holding)  
Johann-Maus-Straße 2  
71254 Ditzingen  
Telefon +49 7156 303-0  
Telefax +49 7156 303-930309  
E-mail info@trumpf.com   

Consiliul de administrație:  
Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller (Președinte)  
Dr. ing. E.h. Peter Leibinger (Vice-Președinte)  
Dr. rer. pol. Lars Grünert  
Dr. ing. Mathias Kammüller  
Dr. ing. Heinz-Jürgen Prokop 
Dr. ing. Christian Schmitz 

Președintele comisiei de supraveghere: Dr. rer. nat. Jürgen Hambrecht  

Societate înregistrată la tribunalul de primă instanță Stuttgart cu numărul HRA 
201460  
Nr. de identificare în scopuri de TVA: DE 146 019 590  
PhG Berthold Leibinger GmbH, sediul Ditzingen  
Tribunalul de primă instanță Stuttgart, număr HRB 200720 

Autoritatea de supraveghere:  
Agenția federală de supraveghere financiară  
Graurheindorfer Straße 108  
53117 Bonn  
www.bafin.de   

  

mailto:info@trumpf.com
http://www.bafin.de/


Protecția datelor  

Declarație privind protecția datelor  

TRUMPF GmbH + Co. KG vă mulțumește pentru că ați vizitat site-ul nostru web și pentru 
interesul arătat față de compania, produsele și serviciile noastre. Acordăm o atenție 
deosebită protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul tuturor 
activităților noastre comerciale și dorim să vă simțiți în siguranță atunci când vizitați 
paginile noastre de internet.  

În cele ce urmează, dorim să clarificăm informațiile pe care le înregistrăm la accesarea 
paginilor noastre web și modul în care acestea sunt utilizate. TRUMPF GmbH + Co. KG 
este operator pentru întreaga prezență internațională a TRUMPF în mediul online și 
pentru aplicațiile web conexe. Prezenta declarație de protecție a datelor este valabilă 
pentru toate paginile web operate de TRUMPF. Paginile de internet către care fac 
trimitere link-urile noastre externe nu reprezintă obiectul acestei declarații.  

Persoana responsabilă de protecţia datelor  

Persoana responsabilă de protecţia datelor vă stă la dispoziţie, împreună cu echipa sa, 
pentru orice întrebări cu privire la protecţia datelor.  

Vă rugăm să adresaţi întrebările folosind următoarea adresă de e-mail: 
tro.customerdata@ro.trumpf.com 

Date cu caracter personal  

Datele cu caracter personal sunt informații individuale privind circumstanțele 
personale sau materiale ale unei persoane fizice determinate sau determinabile. Acestea 
includ informații precum numele, adresa, numărul de telefon sau data nașterii. 
Informațiile care nu au o legătură directă cu identitatea dumneavoastră reală, ca de 
exemplu, site-uri web favorite sau numărul de utilizatori ai unui site - nu reprezintă 
date cu caracter personal. 

Drepturile dumneavoastră  

În ceea ce priveşte datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a ne 
cere informaţii privind acestea, precum şi de a solicita corectarea, ştergerea sau 
restricţionarea acestora în conformitate cu reglementările legale.  În plus, vă punem la 
dispoziţie datele într-un format structurat, de actualitate şi care poate fi citit automat. 
Vă utilizăm datele cu caracter personal numai cu acordul dumneavoastră (de exemplu, 
la trimiterea noutăţilor noastre prin e-mail), însă vă puteţi revoca în orice moment 
consimţământul dumneavoastră. Începând din momentul revocării, datele 
dumneavoastră nu vor mai fi utilizate în acest scop. În cazul în care urmărim un interes 
legitim cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă puteţi exprima dezacordul 
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în raport legătură cu acest lucru. Bineînţeles că puteţi contacta în orice moment 
organismele de reglementare aferente. autorităţile responsabile cu reglementarea 
acestui domeniu. 

  

  

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter 
personal  

La utilizarea paginilor noastre web, datele sunt colectate în fișiere de protocol prin 
intermediul motoarelor de căutare și al formularelor. Atunci când vizitați paginile 
noastre web, serverul nostru web memorează în mod implicit, permanent, în scopul 
siguranței sistemului, datele de conectare ale calculatoarelor solicitante, paginile pe 
care le vizitați pe site-ul nostru web, data și durata vizitei, datele de identificare ale 
browser-ului și ale sistemului de operare utilizate, precum și pagina web de la care ne 
vizitați. Nu sunt colectate informații personale suplimentare, precum numele 
dumneavoastră, adresa dumneavoastră, numărul de telefon sau adresa de e-mail, cu 
excepția cazului în care doriți să le transmiteți în mod voluntar, de exemplu, în cadrul 
unei înregistrări, al unui chestionar, al unui concurs cu premii, pentru executarea unui 
contract sau al unei solicitări de informații. Datele memorate sunt utilizate în scopul 
combaterii utilizării abuzive la nivelul serverului web (conform § 31 BDSG), fiind șterse 
ulterior. De asemenea, data și ora ultimei sesiuni de conectare sunt utilizate într-un 
context promoțional, atât timp cât acesta este admisibil din punct de vedere legal. 

Utilizarea și divulgarea datelor cu caracter 
personal  

Utilizăm datele cu caracter personal puse la dispoziție de dumneavoastră exclusiv în 
scopul administrării tehnice a paginilor web și pentru îndeplinirea cerințelor și a 
solicitărilor dumneavoastră, și anume pentru a da curs contractului încheiat cu 
dumneavoastră sau pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. La înregistrarea în 
portalurile noastre B2B, datele sunt utilizate pentru realizarea înregistrării și 
suplimentar în scopuri publicitare, exclusiv în limitele permise de lege. Puteți anula în 
orice moment utilizarea datelor dumneavoastră în scopuri publicitare printr-un scurt 
mesaj la adresa următoare: info@ro.trumpf.com.  

Nu se va efectua dezvăluirea, vânzarea sau transmiterea în orice alt mod a datelor 
dumneavoastră cu caracter personal către persoane din afara Grupului TRUMPF, cu 
excepția cazurilor în care acestea sunt necesare în scopul executării contractului sau 
pentru prestarea unui serviciu în cadrul prelucrării datelor aferente unei comenzi sau 
dacă ați consimțit în mod expres acest lucru.  

Ștergerea datelor  



În cazul în care datele dumneavoastră nu mai sunt necesare în scopurile menționate 
anterior, inclusiv pentru facturare, acestea sunt șterse. Aveți în vedere faptul că, la 
fiecare ștergere, inițial, datele sunt doar blocate, fiind șterse definitiv abia ulterior, după 
o anumită perioadă, pentru a preveni ștergerile accidentale sau eventualele deteriorări 
deliberate. Din motive tehnice, datele pot fi stocate în fișiere de rezervă și copii de 
serviciu, după caz. De asemenea, din aceleași motive tehnice, aceste copii pot fi șterse 
numai după un anumit interval. 

Utilizarea fișierelor cookie  

De regulă, pe paginile noastre web utilizăm așa-numitele cookie-uri de sesiune, care 
stochează date în memoria browser-ului dumneavoastră pentru a permite o analiză 
tehnică a sesiunii. Acestea sunt șterse cel mai târziu la închiderea browser-ului. Cookie-
urile nu conțin niciun fel de date cu caracter personal și își pierd semnificația atunci 
când părăsiți pagina noastră web. În cazul în care nu doriți stocarea fișierelor cookie pe 
computerul dumneavoastră, puteți avea în continuare acces la majoritatea paginilor 
noastre web. Totuși, în aceste circumstanțe, este posibil să nu mai puteți utiliza anumite 
funcții sau domenii de pagini. De asemenea, dorim să vă informăm că browserele 
dispun, de regulă, de funcții de administrare a cookie-urilor. Pentru utilizarea cookie-
urilor la analiza web, consultați informațiile de mai jos. 

  

Siguranță  

TRUMPF GmbH + Co. KG ia toate măsurile de siguranță tehnice și organizatorice 
necesare pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva 
pierderii și utilizării abuzive. Astfel, datele dumneavoastră sunt memorate într-un 
mediu de operare securizat, care nu este accesibil publicului. În anumite cazuri, datele 
dumneavoastră cu caracter personal sunt criptate la transmitere prin intermediul așa-
numitei tehnologii a protocoalelor de securitate criptografice (Transport Layer Security 
- TLS). În cazul datelor protejate prin intermediul TLS, comunicația între computerul 
dumneavoastră și serverele noastre se efectuează prin intermediul unei proceduri de 
criptare recunoscute, în măsura în care browser-ul dumneavoastră este compatibil cu 
TLS. Grație Ingenico Payment Services GmbH (payment-services.ingenico.com), vă 
garantăm protecția absolută a datelor cardurilor dumneavoastră bancare. Acestea nu 
sunt stocate pe serverele noastre, ci prelucrate direct de către instituția de plată 
corespunzătoare. Dacă doriți să ne contactați prin e-mail, vă atenționăm că nu este 
garantată confidențialitatea informațiilor transmise. Conținutul e-mail-urilor poate fi 
vizualizat de către terți. Prin urmare, vă recomandăm să ne transmiteți datele 
confidențiale exclusiv prin intermediul serviciilor poștale. 

Informații detaliate privind datele cu caracter 
personal și prelucrarea acestora - marketing 
prin e-mail (mailing)  

https://payment-services.ingenico.com/


Pentru a răspunde în mod optim necesităților și intereselor dumneavoastră, adresa 
dumneavoastră de e-mail este utilizată în scopuri comerciale de către diverse companii 
ale Grupului TRUMPF. Prin intermediul newsletter-ului nostru și prin transmiterea 
suplimentară de e-mail-uri vă informăm cu privire la grupul nostru și ofertele noastre.  

Dacă doriți să beneficiați de mailing din partea companiei noastre, vă rugăm să ne 
transmiteți o adresă de e-mail valabilă; de asemenea, avem nevoie de confirmarea 
faptului că adresa de e-mail specificată vă aparține și că sunteți de acord cu 
recepționarea e-mail-urilor. La scurt timp după expedierea solicitării dumneavoastră 
privind serviciul de mailing, veți primi un e-mail de confirmare din partea noastră, 
urmând ca adresa dumneavoastră de e-mail să fie înregistrată în lista de distribuție 
numai după accesarea link-ului de confirmare transmis; ulterior, veți primi automat e-
mail-urile (așa-numita metodă „double opt-in”, care necesită confirmarea după 
înscriere). La solicitarea serviciului de mailing, adresa IP, precum și data înregistrării și 
a confirmării sunt memorate, pentru a putea justifica înregistrarea respectivă, în caz de 
suspiciuni. În scopul optimizării pe termen lung a comunicării prin e-mail, evaluăm 
comportamentul utilizatorilor sub forma unor statistici (de exemplu, link-ul A a fost 
accesat de către 60% dintre destinatarii mailing-ului), astfel încât să nu fie posibilă 
identificarea individuală a destinatarilor.  

Puteți modifica în orice moment abonamentul dumneavoastră la serviciul mailing sau îl 
puteți încheia cu efect imediat, fără a oferi o justificare. În acest scop, vă rugăm să 
executați clic pe link-ul „Profil personal”, inclus la finalul fiecărui mailing. În cadrul 
profilului dumneavoastră personal, puteți anula complet abonamentul sau puteți 
modifica și completa informațiile înregistrate. De asemenea, puteți modifica sau revoca 
abonamentele în funcție de anumite domenii de interes specifice.  

În cele ce urmează, vă prezentăm declarația de consimțământ pe care trebuie să o 
transmiteți către TRUMPF în cadrul solicitării privind serviciul mailing și care poate fi 
revocată în orice moment. Puteți anula abonamentul în orice e-mail, în secțiunea 
profilului dumneavoastră personal. „Serviciul mailing vă informează cu privire la 
produsele actuale și viitoare din domeniile de activitate ale TRUMPF. Informațiile 
privind numele și interesele dumneavoastră sunt opționale. Sunt de acord cu utilizarea 
datelor mele în maniera descrisă mai jos. Utilizăm datele dumneavoastră exclusiv 
pentru a coresponda cu dumneavoastră. Nu dezvăluim datele dumneavoastră către 
terți. În fiecare mailing, vă oferim posibilitatea de a vă anula, respectiv de a vă revoca 
abonamentul. Puteți consulta oricând prezenta declarație de consimțământ, precum și 
opțiunea de revocare a acestuia în profilul dumneavoastră personal.”  

Comenzi în cadrul magazinului online  

Datele furnizate în cadrul comenzilor din magazinul online sunt utilizate pentru 
realizarea comenzilor, fiind stocate ulterior conform termenelor de păstrare legale - în 
scopuri fiscale, de exemplu, timp de 10 ani. De asemenea, datele sunt utilizate de către 
TRUMPF și companiile sale asociate în scopuri publicitare, în măsura în care acest lucru 
este admis din punct de vedere legal fără consimțământul persoanei în cauză. Puteți 
anula în orice moment utilizarea informațiilor dumneavoastră prin intermediul datelor 
de contact menționate mai sus. 



Participarea la concursuri cu premii  

Prin participarea la un concurs cu premii, participantul declară în mod expres că este de 
acord cu stocarea de către TRUMPF a datelor necesare pe durata concursului și ulterior 
acestuia, în scop de organizare. De asemenea, în caz de câștig, participantul este de 
acord cu publicarea numelui său complet pe paginile de internet participante. Nu se 
admit niciun fel de pretenții privind publicarea. În plus, datele colectate în timpul 
concursului sunt utilizate în scopuri publicitare de către companiile Grupului TRUMPF, 
exclusiv în limitele admise de lege. Datele nu sunt transmise către terți. 

Solicitări prin intermediul formularului de 
contact  

În diverse secțiuni ale site-urilor noastre web, oferim vizitatorilor, sub titlul „Contact”, 
posibilitatea de a ne adresa solicitări referitoare la produsele noastre. Executând clic pe 
butonul „Trimitere”, vă acordați consimțământul pentru colectarea, prelucrarea și 
utilizarea datelor dumneavoastră. Datele sunt prelucrate, memorate și utilizate pentru 
prelucrarea solicitării dumneavoastră, precum și pentru solicitări din mediul 
profesional (B2B) în scopuri publicitare, în măsura în care acest lucru este admisibil din 
punct de vedere legal fără acordarea consimțământului. Puteți anula în orice moment 
utilizarea informațiilor dumneavoastră prin intermediul datelor de contact menționate 
mai sus. După prelucrarea solicitării, datele dumneavoastră vor fi șterse. 

 

 

 


