
 

 

Protecția datelor cu caracter personal 

Prin utilizarea acestui site, acceptați prezentele reglementări privind protecția datelor. Datele sunt 

gestionare de Graitec Innovation, al cărei sediu social este situat la adresa 17, Burospace 17 91570 – 

Franța.  

Versiune actualizată la 12 iulie 2022 

1. Declarație de confidențialitate Graitec 

Respectarea anonimatului dumneavoastră atunci când căutați informații pe site-urile noastre este 

deosebit de important pentru Graitec. Grupul Graitec (inclusiv Graitec Innovation și 

filiale, „Graitec”) depune toate eforturile pentru a vă asigura confidențialitatea online atunci când 

vizitați site-urile web graitec.com și graitec.com/ro. 

Scopul acestei politici de confidențialitate este de a vă oferi informații exacte despre ce informații putem 

colecta despre dvs. atunci când vizitați site-ul nostru web și cum noi le putem folosi. De asemenea, 

dorim să vă informăm despre modul în care îl transmitem din motive tehnice, către alte entităţi sau 

companii. Drepturile dumneavoastră sunt importante pentru noi și dorim să ne asigurăm că le 

cunoașteți. Nu se colectează automat informații personale despre vizitatorii site-ului. Oricare alte 

datele personale pe care ni le puteți furniza sunt colectate în scopul pentru care sunt furnizate 

și/sau cu acordul dumneavoastră. De exemplu, când completați un formular pentru a primi 

informații de la noi, furnizându-vă numele, e-mailul sau numărul de telefon. Dacă alegeți 

sa nu ne furnizați informațiile personale necesare, atunci s-ar putea să nu putem 

furniza serviciul oferit pe site. 



Cu toate acestea, este posibil să colectăm adrese IP și cookie-uri pentru a ne permite să gestionăm 

anumite aspecte tehnice sau publicitare. Aceste date nu ne oferă acces la nicio informație personală 

despre tine. Acolo unde colectăm date despre dvs., aveți dreptul la; (a) obțineți toate informațiile 

disponibile despre datele dumneavoastră cu caracter personal, (b) solicitați corectarea, completarea sau 

ștergerea acestora și, (c) să ne informeze despre ce se întâmplă cu acestea după ce nu ne mai oferiți 

acordul dvs. contactându-ne la dco@graitec.com 

Dacă observați orice tratament sau acțiune din partea noastră care nu vă respectă confidențialitatea, 

vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă: dco@graitec.com 

De asemenea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Autoritatea competentă 

în Franța este la Commission Nationale de l’Information et des Libertés : CNIL. Adresa 

Franța: 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07. Număr de telefon: 

+33 1 53 73 22 22 
 

2. Utilizarea datelor dumneavoastră personale 

Când completați un formular online pe site, fie că este vorba de a ne cere să vă contactam din nou, 

pentru a accesa modulul de descărcare pentru o versiune de probă a software-ului nostru, pentru a vă 

trimite documentație despre software-ul nostru sau software-ul pe care îl vindem, despre cursurile 

noastre de formare sau serviciile sau pentru a primi buletinele noastre informative, colectăm datele 

personale pe care cu amabilitatea le-ați furnizat pe site. Aceste date personale pot include: titlu, 

prenume, prenume, e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și orice alte informații pe care le 

considerați utile să ne furnizați cum ar fi numele companiei dumneavoastră și sectorul său de activitate. 

Datele pe care le furnizați pentru a vă crea contul pe Graitec Advantage sunt folosite de Graitec 



și/sau furnizor(i) de servicii care lucrează în numele Graitec pentru a accesa sistem de descărcare a 

software-ului nostru, pentru a vă informa despre activarea software-ului dumneavoastră și/sau pentru a 

trimite informații suplimentare despre starea abonamentelor dvs. 

Datele pe care le furnizați pentru a primi buletine informative sunt utilizate de Graitec și/sau un serviciu 

furnizor care lucrează în numele Graitec pentru a vă informa despre produsele și serviciile noastre sau 

cele ale partenerilor noștri. Fiecare e-mail primit include o opțiune de dezabonare de la 

buletinul informativ. 

Datele pe care le furnizați în formulare sunt utilizate de Graitec și/sau de un furnizor de servicii care 

lucrează în numele Graitec pentru a răspunde comentariilor, întrebărilor sau solicitărilor dumneavoastră 

pentru orice fel de informație. Deși păstrăm datele dumneavoastră în baza noastră de date, le folosim 

doar pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră despre produsele și serviciile pe care le vindem. 

3. Durata de stocare a datelor cu caracter personal colectate 

Datele personale colectate sunt păstrate pe o perioadă limitată de timp, proporțional cu scopurile 

pentru care a fost colectat. Astfel, datele comunicate în contextul înregistrării la newsletter va fi păstrată 

în baza noastră de date până când utilizatorul se dezabonează. Va puteti oricând retrage sau modifica 

consimțământul pentru utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau 

solicitați să îl ștergem definitiv, în condițiile impuse de lege. 

4. Link-uri către sau de la alte site-uri web 

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri web sau anumite site-uri web pot face link-uri către site. 

Graitec nu își asumă nicio responsabilitate pentru practicile de confidențialitate ale unor astfel de site-

uri terțe. Noi vă recomandăm să consultați politicile de confidențialitate ale site-urilor web ale terților pe 

care le vizitați. 

5. Utilizarea și colectarea informațiilor: platforme partenere 



Site-ul poate include anumite caracteristici ale platformei partenere. Când interacționați cu platforme 

partenere, aceștia pot înregistra interacțiunea dvs. cu site-ul. Aceste platforme au propriile politici de 

confidențialitate care guvernează utilizarea datelor cu caracter personal sau non-personal pe care le 

colectează. 

De asemenea, putem colecta date tehnice folosind cookie-uri sau alte tehnologii furnizate de 

aceste platforme partenere, cum ar fi adresa dvs. IP, fluxul de clickuri, sistemul de operare sau 

alte date pentru a vă îmbunătăți experiența web. 

6. Cookie-uri 

Site-ul nostru folosește tehnologia „cookie” pentru a colecta informații care ne ajută să vă îmbunătățim 

experiența utilizatorului pe site și să vă ofere servicii mai personalizate. Vă rugăm să verificați politica 

noastră privind cookie-urile pentru mai multe informații. 

7. Informații despre dumneavoastră furnizate companiilor partenere 

Ca parte a parteneriatului nostru cu Autodesk sau alți furnizori de software pe care îl vindem, noi putem 

transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către aceste companii partenere pentru a vă 

permite să completați abonamentul dvs. la software-ul oferit prin Graitec. 

Vă rugăm să vizitați pagina de confidențialitate Autodesk la 

https://www.autodesk.com/company/legalnotices-trademarks/privacy-statement 

Autodesk nu transferă date personale din nicio țară membră a Uniunii Europene, Regatul Unit sau 

Elveția către Statele Unite. 

Nu împărtășim informațiile dvs. personale cu alte terțe părți fără permisiunea dvs. și nu permitem 

terților să colecteze elemente de identificare personală despre utilizatorii site-ului nostru, cu excepția 

terților de încredere care ne ajută la operarea site-ului și desfășurarea activității noastre, cu condiția ca 

aceste terțe părți să fie de acord pentru a păstra astfel de informații confidențiale în siguranță. Furnizorii 

terți păstrează informațiile de care au nevoie pentru a îndeplini funcțiile pentru care au fost desemnați 



și nu autorizăm aceste terțe părți să utilizeze sau să dezvăluie informații personale pentru marketing 

propriu sau alte scopuri. 

Putem dezvălui informațiile dumneavoastră personale atunci când o astfel de dezvăluire este permisă de 

lege sau necesar (de exemplu, ca răspuns la o solicitare valabilă din punct de vedere legal), pentru a 

aplica politica site-ului, pentru a exercita sau a apăra drepturile, sau pentru a ne proteja drepturile, 

drepturile altora, proprietatea sau siguranța noastră. 

Informațiile dumneavoastră personale pot fi stocate și procesate de furnizorii de servicii localizați 

în jurisdicții străine, ale căror reglementări privind datele cu caracter personal pot diferi de cele din 

jurisdicția căreia sunteți. 
 

8. Transferul și stocarea informațiilor 

Informațiile dumneavoastră personale sunt stocate în siguranță pe servere situate în Uniunea 

Europeană. Păstrăm informațiile dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru aceste 

scopuri identificate de noi atunci când ați furnizat informațiile personale și pentru orice scopuri noi 

identificate și acceptate de dvs. pentru o perioadă adecvată de timp. 

9. Securitatea tehnică a informațiilor dumneavoastră personale 

Am implementat funcții de securitate tehnologică, inclusiv software de securitate, parole și firewall-urile 

concepute pentru a preveni accesul rău intenționat la computerul dvs. și pentru a vă proteja informațiile 

personale împotriva pierderii, accesului neautorizat, modificării sau dezvăluirii. Deși nu suntem imuni la 

atacurile rău intenționate, facem tot posibilul pentru a ne face sistemul cât mai sigur posibil. 

10. Transferul și stocarea informațiilor dumneavoastră personale 

Informațiile dumneavoastră personale sunt stocate în siguranță pe servere situate în Uniunea 

Europeană. Păstrăm informațiile dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru aceste 

scopuri identificate de noi atunci când ați furnizat informațiile personale și pentru orice scopuri noi 



identificate și acceptate de dvs. pentru o perioadă adecvată de timp. 

11. Contactați-ne în legătură cu politica noastră de confidențialitate 

Ne puteți contacta în orice moment pentru a obține răspunsuri despre politica noastră de 

confidențialitate, despre cum utilizăm informațiile pe care ni le-ați furnizat sau pentru a corecta, 

modifica sau șterge informațiile personale la dco@graitec.com 

12. Schimbări 

Ar trebui să verificați periodic acest site pentru modificări ale acestei Politici de confidențialitate. Orice 

modificare va fi postata pe acest site de îndată ce vor intra în vigoare. 
 


