
ț

Regulamentul general privind protecția datelor 

Începând cu 25 mai 2018, Regulamentul general privind protecția datelor va intra în vigoare în Suedia. 

GDPR înlocuiește PUL (Legea privind protecția datelor cu caracter personal). GDPR a fost adoptată de UE 

în aprilie 2016. 

Noile reglementări se concentrează pe protecția integrității. Scopul utilizării informațiilor personale 

trebuie să fie clar indicat, iar manipularea acestor date poate avea loc numai cu acordul persoanelor 

implicate. 

Ca persoană fizică, aveți un control mai bun asupra datelor dvs. personale. Acest lucru este, de 

asemenea, un lucru pozitiv pentru noi în calitate de companie, deoarece dorim, evident, să ne asigurăm 

că sunteți mulțumiți și nu dorim decât să vă transmitem informațiile relevante. Protejăm datele dvs. 

personale și integritatea dvs. personală în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter 

personal, dar am decis, de asemenea, să urmăm și reglementările din noul GDPR. 

Citiți mai multe despre modul în care gestionăm datele dvs. personale, inclusiv despre utilizarea de 

cookie-uri. 

Manipularea datelor cu caracter personal și scopurile acesteia 

Tornum AB cu filiala (Tornum SRL) se ocupă de datele dvs. personale pentru a vă putea prelucra 

comenzile, răspunde la întrebări și pentru a oferi cele mai bune servicii posibile, precum și pentru a 

personaliza paginile noastre web. Datele cu caracter personal sunt de asemenea utilizate pentru a vă 

putea contacta și pentru a oferi informații și oferte. Informațiile personale oferă, de asemenea, date 

pentru marketing și analize ale clienților, precum și pentru dezvoltarea afacerilor și dezvoltarea 

metodelor. 

În cazul în care oficialii guvernamentali necesită acces la datele dvs. personale, noi le vom furniza numai 

în cazul în care legea prevede acest lucru. 

Dacă Tornum este vândut, cumpărătorul va prelua datele cu caracter personal colectate, dar numai în 

cazul în care cumpărătorul este de acord să urmeze GDPR. 

Colectarea automată a datelor 

1.1.1 Cookie-uri 

Folosim cookie-uri pe site-urile noastre web. Un cookie este un fișier text mic pe care site-ul web pe care 

îl vizitați solicită să salveze date pe computer. Acest lucru ne permite să vedem cum este utilizat site-ul și 

să personalizăm site-ul pe baza utilizării dvs. Cookie-urile nu pot accesa, citi sau modifica alte date de pe 

computer. 

Majoritatea browserelor web sunt setate în mod implicit pentru a accepta cookie-uri. Dacă doriți, puteți 

bloca cookie-urile fie de pe toate site-urile web, fie de pe anumite site-uri web. 

Ce date personale gestionăm? 

Tipurile de date pe care le gestionăm includ: 

- Numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail 

- Comunicarea dintre Dvs. și Tornum 

- Nume de utilizator 
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- Informatii de plata 

- Numele companiei 

- Informații legate de companie 

- Istoricul comenzilor și alte evenimente de afaceri. 

- Informații despre trafic furnizate de browserul dvs. web, cum ar fi versiunea browserului dvs. 

web, limba, adresa paginii din care ați venit și alte informații despre trafic, cum ar fi adresa IP 

- Comportamentul click, de exemplu link-urile pe care ați făcut click și când 

Drepturile Dvs.s 

Aveți dreptul să vă dezabonați de la reclame  

Aveți dreptul de a refuza materialele de marketing de la Tornum și puteți face acest lucru astfel: 

(A) Urmând instrucțiunile de dezabonare în corespondența relevantă 

(B) Contactându-ne prin e-mail la adresa: info@tornum.se  

Acces 

Aveți dreptul să primiți o copie a datelor dvs. personale. Contactați-ne prin e-mail la info@tornum.se 

dacă doriți să primiți o copie. 

Securitatea datelor 

1.1.2 Cum vă protejăm datele 

Noi, la Tornum, ne asumăm în mod serios responsabilitatea de a vă proteja datele. Promitem că vom 

face tot ce putem pentru a preveni accesul neautorizat la datele dumneavoastră. De asemenea, este 

important pentru noi că informațiile sunt gestionate corect pentru a asigura integritatea și accesibilitatea 

datelor. Ca parte a angajamentului nostru, folosim proceduri fizice, tehnice și administrative rezonabile și 

adecvate pentru a gestiona datele pe care le colectăm. 

Mediu securizat - protejăm datele urmând recomandările generale privind securitatea pentru computere 

și internet. 

Comunicare web sigură - Website-ul nostru folosește criptarea cu SSL. Soluțiile de plată prin intermediul 

unei terțe părți sunt gestionate de aceste părți și apar și prin comunicare criptată. 

1.1.3 How long do we save your data 

Tornum va salva datele dvs. de client atât timp cât este necesar pentru scopurile noastre declarate, 

considerând în același timp că dorim să menținem o experiență bună a clienților și să răspundem la 

întrebări cu privire la interacțiunile anterioare. De asemenea, trebuie să considerăm că pot exista cerințe 

legale pentru păstrarea anumitor informații pe o perioadă mai lungă de timp. 

Aceasta înseamnă că putem păstra datele dvs. personale pentru o perioadă rezonabilă după ultima 

interacțiune cu noi. Când informațiile pe care le avem nu mai sunt necesare pentru aceasta, le vom 

șterge din sistemul nostru. De asemenea, putem păstra anumite informații ulterior, dar numai într-o 

formă anonimizată în aceste cazuri. Caracteristicile produselor Tornum înseamnă că stocăm informații 

până la 50 de ani. 
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1.1.4 Modificări ale acestor principii 

Dacă schimbăm aceste principii, vom posta aici versiunea revizuită, cu o dată actualizată a revizuirii. 

Încurajăm clienții noștri să verifice acest lucru în mod regulat. Dacă trebuie să facem modificări majore 

care implică diferențe majore, vom anunța clienții noștri despre acest lucru direct, de exemplu, prin e-

mail, înainte de a produce efecte. 

Principiile noastre au fost actualizate ultima dată la 15 mai 2018. 

Cum să ne contactați 

Apreciem opinia dvs. Dacă aveți comentarii cu privire la acest document sau dacă ceva nu este clar, vă 

rugăm să ne contactați la adresa info@tornum.se. Ne puteți scrie și la Tornum AB, Skaragatan 13, 53530 

Kvänum, Suedia.  

 


