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Notificare privind confidențialitatea pe site-ul web 

Brambles Limited și afiliații săi, inclusiv companiile sale care își desfășoară activitatea 
sub mărcile CHEP (denumite în mod colectiv „Brambles” sau „noi”), vă respectă dreptul 
la confidențialitate și dreptul de a controla diseminarea informațiilor dvs. cu caracter 
personal. Faceți clic aici pentru o listă cu locațiile sediilor noastre. 

Această notificare se aplică site-ului web și tuturor aplicațiilor mobile sau altor aplicații 
online și/sau mobile sau site-uri web operate de noi sau care au legătură cu noi (denumite 
în mod colectiv „Site-ul web”). Aceasta descrie, de asemenea, i) modul în care acest Site 
web colectează informații de la dvs., în calitate de client sau de vizitator al Site-ului web; 
ii) ce tipuri de informații colectează; iii) ce putem face cu informațiile pe care le furnizați; 
iv) cine poate avea acces la informațiile dvs.; și v) drepturile dvs. referitoare la 
confidențialitate. 

Vizitând Site-ul nostru web și/sau folosind serviciile oferite pe Site-ul nostru web sau prin 
intermediul acestuia, recunoașteți că ați citit și ați înțeles condițiile prezentei Notificări 
privind confidențialitatea. Prezenta Notificare privind confidențialitatea este încorporată 
în, și face parte din, Termenii și condițiile Site-ului nostru web, care reglementează 
utilizarea de către dvs. a Site-ului nostru web. 

Această Notificare privind confidențialitatea abordează următoarele subiecte: 

1. Informațiile pe care le colectăm de la dvs. 
2. Adrese IP și cookie-uri 
3. Cum utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal 
4. Dezvăluirea informațiilor dvs. cu caracter personal 
5. Temeiul juridic pentru colectarea și prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter 

personal 
6. Dispoziții speciale pentru utilizatorii noștri din Europa 
7. Drepturile dvs. privind confidențialitatea 
8. Păstrarea datelor 
9. Securitate 
10. Ce altceva ar mai trebui să știți? 
11. Cum să ne contactați 
12. Actualizări ale notificării privind confidențialitatea 
13. Notificare suplimentară privind confidențialitatea pentru utilizatorii din California 

 
Vă rugăm să rețineți că această Notificare privind confidențialitatea folosește termenii 
„date cu caracter personal” și „informații cu caracter personal” în mod interschimbabil și 
aceștia sunt definiți ca orice fel de informații referitoare la o persoană fizică identificată 
sau identificabilă.  O persoană fizică identificată sau identificabilă este acea persoană 
care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum 
ar fi un nume, un număr de identificare sau legat de asigurările sociale, un număr de 
permis de conducere, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți 
factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau 

https://www.chep.com/us/en/website-privacy-policy-2
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sociale a acelei persoane fizice sau după cum poate fi specificat în continuare printr-o 
lege aplicabilă privind protecția datelor sau a confidențialității.  
 

1. INFORMAȚII PE CARE LE PUTEM COLECTA DE LA DVS. 

Putem colecta și prelucra următoarele informații despre dvs. prin oricare dintre 
următoarele canale: 

i.- Formularele de contact ale Site-ului web 

Dacă alegeți să utilizați funcția de contact, prin oricare dintre formularele de contact ale 
Site-ului web, vă putem solicita să ne furnizați câteva informații de bază despre dvs. și/sau 
despre compania dvs., cum ar fi numele, funcția, adresa de e-mail de la serviciu, adresa 
poștală de la serviciu, numărul de telefon și de mobil de la serviciu - care ne permit să vă 
oferim servicii și informații și ne ajută să facem contactul nostru cu dvs. cât mai productiv 
posibil. 

ii.- Comunicări ulterioare 

Pentru a îmbunătăți continuu eficiența comunicărilor noastre privind serviciile acordate 
clienților, este posibil să examinăm comunicările prin e-mail cu dvs. pentru a determina 
eficacitatea lor. De asemenea, putem colecta și alte informații de la dvs., cum ar fi 
prenumele, numele, funcția, datele de contact de la serviciu și opiniile, atunci când 
furnizați comentarii, participați la sondaje, comunicați un incident sau trimiteți solicitări 
sau reclamații. 

iii.- Prestarea serviciilor 

Este posibil să primim informații despre dvs. atunci când vă configurăm profilul de client, 
când vă furnizăm serviciile sau când procesăm incidente, solicitări sau reclamații 
transmise de dvs. În astfel de cazuri, este posibil să vă colectăm prenumele, numele, 
funcția, adresa de e-mail de la serviciu și, dacă sunteți lucrător independent, codul de 
identificare fiscală și informațiile legate de facturare.  
 
De asemenea, putem colecta informații despre dvs. atunci când vă configurăm profilul de 
utilizator al oricăreia dintre aplicațiile Site-ului nostru web pentru clienți (inclusiv numele, 
prenumele, datele dvs. de contact de la serviciu și datele de conectare). 

iv.- Navigare 
Putem colecta detalii privind vizitele dvs. pe Site-ul nostru web, inclusiv, dar fără a se 
limita la, date privind traficul, date privind locația, jurnale web și alte date privind 
comunicațiile, indiferent dacă acestea sunt necesare pentru propriile noastre scopuri sau 
în alt mod, precum și privind resursele pe care le accesați. Pentru mai multe informații, 
vă rugăm să consultați următoarea secțiune, „Adrese IP și cookie-uri”.  
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2. ADRESE IP ȘI COOKIE-URI 

2.1. Adrese IP 

Serverele noastre web pot colecta numele domeniului pe care l-ați folosit pentru a accesa 
internetul, site-ul web de pe care ați accesat Site-ul nostru și site-ul web pe care îl accesați 
ulterior. Aceste informații sunt agregate pentru a măsura numărul de vizite pe site, timpul 
mediu petrecut, vizualizările paginii și alte statistici despre vizitatorii acestui site. De 
asemenea, putem folosi aceste date agregate pentru a monitoriza performanța site-ului 
și pentru a face site-ul mai simplu și mai comod de utilizat. 

Atunci când vizitați Site-ul nostru web, colectăm anumite informații tehnice și de rutare 
despre computerul dvs., pentru a vă facilita utilizarea Site-ului web. De exemplu, putem 
înregistra variabile de mediu, precum tipul de browser, sistemul de operare și viteza CPU, 
precum și adresa Internet Protocol („IP”) a furnizorului dvs. de servicii internet de origine, 
pentru a încerca să vă oferim cel mai bun serviciu posibil. De asemenea, putem înregistra 
solicitările și rezultatele de căutare, pentru a încerca să asigurăm exactitatea și eficiența 
motorului nostru de căutare. Este posibil să folosim adresa dvs. IP pentru a vă urmări 
utilizarea site-ului. Aceste date „Click Stream" pot fi corelate cu alte informații pe care le 
furnizați. 

2.2. Despre cookie-uri 

Cookie-urile sunt fișiere, adesea incluzând identificatori unici, trimise de serverele web 
către browserele web și care pot fi apoi trimise înapoi la server de fiecare dată când 
browserul solicită o pagină de la server. 

Cookie-urile pot fi utilizate de către serverele web pentru a identifica și urmări utilizatorii 
în timp ce aceștia navighează pe diferite pagini ale unui site web și pentru a identifica 
utilizatorii care revin pe un site web. Cookie-urile sunt fie plasate de Site-ul nostru web 
(cookie-uri originale), fie de alte site-uri web al căror conținut apare pe Site-ul nostru web 
(cookie-uri de la terți). 

Cookie-urile pot fi „persistente” sau „de sesiune”. Un cookie persistent este compus dintr-
un fișier text trimis de un server web unui browser web, care va fi stocat de browser și va 
rămâne valid până la data sa de expirare (cu excepția cazului în care este șters de 
utilizator înaintea datei de expirare). Pe de altă parte, un cookie de sesiune va expira la 
sfârșitul sesiunii utilizatorului, când browserul web este închis. 

2.3. Cum folosim cookie-urile 

Cookie-urile nu conțin niciun fel de informații care vă identifică personal, dar informațiile 
pe care le stocăm despre dvs. pot fi asociate, de către noi, cu informațiile stocate în și 
obținute din cookie-uri. 

Folosim informațiile pe care le obținem de la dvs. în următoarele scopuri: 
• pentru a recunoaște computerul dvs. atunci când vizitați Site-ul nostru web; 
• pentru a vă urmări în timp ce navigați pe Site-ul nostru web; 
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• pentru a îmbunătăți uzabilitatea Site-ului nostru web; 
• pentru a analiza utilizarea Site-ului nostru web. 

Există diferite categorii de cookie-uri utilizate în diferite scopuri. Noi sau alte părți putem 
colecta informații cu caracter personal despre activitățile dvs. online de-a lungul timpului 
și pe diferite site-uri web, atunci când utilizați Site-ul nostru web. 

2.4. Gestionarea cookie-urilor 

Puteți controla modul în care browserul dvs. gestionează cookie-urile primite de la Site-
ul nostru web. Puteți alege să refuzați toate cookie-urile, să fiți anunțat(ă) înainte ca un 
cookie să fie salvat pe unitatea dvs. de hard disk sau să acceptați cookie-uri numai de la 
anumite site-uri web pe care le indicați. Informațiile privind ștergerea sau controlul cookie-
urilor sunt disponibile la www.AboutCookies.org . Refuzând să acceptați cookie-uri de la 
noi, este posibil să nu puteți utiliza unele dintre caracteristicile și funcțiile disponibile pe 
Site-ul nostru web. 
  
Lista cookie-urilor 

Un cookie este o colecție mică de date (fișier text) pe care un site web – atunci când este 
vizitat de un utilizator – solicită browserului dvs. să o stocheze pe dispozitivul dvs. pentru 
a reține informații despre dvs., cum ar fi preferința legată de limbă sau informațiile de 
conectare. Aceste cookie-uri sunt setate de noi și numite cookie-uri primare. De 
asemenea, folosim cookie-uri de la terți – care sunt cookie-uri dintr-un domeniu diferit de 
domeniul site-ului web pe care îl vizitați – pentru eforturile noastre de publicitate și 
marketing. Mai precis, folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire în următoarele 
scopuri: 
 
Cookie-uri strict necesare 

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru ca site-ul web să funcționeze și nu pot fi 
dezactivate în sistemele noastre. De obicei, acestea sunt setate doar ca răspuns la 
acțiunile efectuate de dvs. care reprezintă o solicitare de servicii, cum ar fi setarea 
preferințelor de confidențialitate, autentificarea sau completarea formularelor. Puteți seta 
browserul să vă blocheze sau să vă avertizeze în legătură cu aceste cookie-uri, dar, în 
acest caz, unele părți ale site-ului nu vor funcționa. Aceste cookie-uri nu stochează 
informații de identificare, cu caracter personal. 

Cookie-uri strict necesare 

Subgrup de 
cookie-uri Cookie-uri 

Cookie-uri 
utilizate 

www.brambles.com 
OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed,  ARRAffinity, 
ASP.NET_SessionId 

Primă 
parte 

 

http://www.aboutcookies.org/
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Cookie-uri de performanță 

Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, pentru a putea 
măsura și îmbunătăți performanța Site-ului nostru. Acestea ne ajută să știm care pagini 
sunt cele mai populare și care sunt cele mai puțin populare și să vedem cum se 
deplasează vizitatorii pe Site. Toate informațiile colectate de aceste cookie-uri sunt 
agregate. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, nu vom ști când ați vizitat Site-ul nostru 
web și nu vom putea monitoriza performanța acestuia. 

Cookie-uri de performanță 

Subgrup de 
cookie-uri Cookie-uri 

Cookie-uri 
utilizate 

Google.com ga, gid, _gat_UA-33600362-1, _gat_UA-45574803-1 Terță parte 

 
Cookie-uri funcționale 

Aceste cookie-uri permit Site-ului web să ofere funcționalități și personalizare 
îmbunătățite. Acestea pot fi setate de noi sau de furnizori terți ale căror servicii le-am 
adăugat pe paginile noastre.   Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, este posibil ca unele 
sau toate aceste servicii să nu funcționeze corect. 
 

Cookie-uri funcționale 

Subgrup de cookie-uri Cookie-uri Cookie-uri utilizate 

www.brambles.com 
atuvs, __atuvc,  
Vuid (vimeo.com)  Primă parte 

 
Cookie-uri de direcționare 

Aceste cookie-uri pot fi setate prin intermediul site-ului nostru de către partenerii noștri de 
publicitate. Pot fi folosite de acele companii pentru a realiza un profil al intereselor dvs. și 
pentru a vă afișa reclame relevante pe alte site-uri. Acestea nu stochează adresa dvs. IP, 
ci se bazează pe identificarea unică a browserului și a dispozitivului dvs. de internet. Dacă 
nu permiteți aceste cookie-uri, veți primi anunțuri publicitare mai puțin direcționate. 
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Cookie-uri de direcționare 

Subgrup de cookie-uri Cookie-uri 
Cookie-uri 
utilizate 

Bing.com 

SRCHUSR, EDGE_S, GUID, 
EDGE_V, SRCHUID, UID, SID, 
SRCHD, _SS, dmnchg, MUIDB  Terță parte 

linkedin.com 

lidc, bcookie, __utma, __utmv, 
__qca,   Terță parte 

Addthis.com loc, Uvc Terță parte 

Google.com 
APISID, SSID, SID, SAPISID, 
HSID  Terță parte 

Twitter.com 

auth_token, twll, secure_session, 
guest_id,____utma, 
personalization_id, 
remember_checked, 
remember_checked_on  Terță parte 

3. CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE DVS. CU CARACTER PERSONAL 

Este posibil să folosim informațiile pe care le obținem despre dvs. în următoarele scopuri: 

• pentru funcționarea Site-ului nostru web; 
• pentru a asigura prezentarea conținutului de pe Site-ul nostru web în cel mai 

eficient mod pentru dvs. și pentru computerul dvs.; 
• pentru a comunica cu dvs. despre produsele, serviciile, ofertele, evenimentele și 

promoțiile noastre și pentru a vă oferi produse și servicii pe care le considerăm a 
fi de interes pentru dvs., de exemplu prin intermediul alertelor comerciale și al 
buletinelor informative prin e-mail; 

• pentru a furniza asistență pentru clienți, inclusiv răspunzând la solicitările de 
informații despre produsele și serviciile noastre (cum ar fi informații importante 
privind siguranța sau întrebări despre serviciile noastre); 

• pentru a îndeplini obligațiile relației noastre contractuale cu dvs., inclusiv furnizarea 
de servicii specifice pe care le solicitați și gestionarea incidentelor, solicitărilor și 
reclamațiilor; 

• pentru a oferi acces la soluțiile și aplicațiile Site-ului nostru web pentru clienți 
• pentru a facilita implicarea dvs. în programele noastre de caritate și în activitățile 

noastre comunitare, doar atunci când se cere acest lucru; 
• pentru a desfășura, evalua și îmbunătăți activitatea noastră economică; 

https://cookiepedia.co.uk/host/linkedin.com
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• pentru a colecta feedback despre și a îmbunătăți produsele, serviciile, programele 
noastre, precum și serviciile noastre oferite pe internet; 

• pentru a analiza și perfecționa comunicările și strategiile noastre de marketing, 
precum și tendințele și statisticile privind utilizarea serviciilor noastre pe internet; 

• pentru a proteja împotriva și a preveni frauda, tranzacțiile neautorizate, cererile de 
despăgubire și alte obligații și pentru a gestiona expunerea la risc, inclusiv prin 
identificarea potențialilor hackeri și a altor utilizatori neautorizați; 

• pentru a efectua verificări în scopul determinării bonității clienților și/sau 
companiilor clienților; 

• pentru a respecta cerințele legale, standardele sectorului economic și politicile 
noastre aplicabile. 

Putem agrega și/sau elimina informațiile de identificare din datele despre clienți și despre 
vizitatorii Site-ului web și le putem utiliza în orice scop, inclusiv pentru activități de 
dezvoltare și îmbunătățire a produselor și serviciilor. 

4. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR DVS. CU CARACTER PERSONAL 

Atunci când furnizați informații Site-ului nostru web, putem comunica aceste informații 
după cum urmează: 

În cadrul Brambles și al entităților afiliate. Faceți clic aici pentru o listă cu locațiile 
sediilor noastre și cu informații de contact. Angajații Brambles vor avea acces pe 
baza necesității de a cunoaște și s-au angajat să respecte confidențialitatea. 
 
Comunicarea informațiilor dvs. în cadrul Grupului Brambles face obiectul unui 
Acord de transfer de date în interiorul grupului. În plus, întrucât unele entități ale 
Grupului Brambles sunt situate în afara Uniunii Europene (UE), Spațiului Economic 
European (SEE) și Regatului Unit (Marii Britanii), transferurile internaționale de 
date vor avea loc în conformitate cu garanțiile stabilite prin Clauzele contractuale 
standard și/sau Clauzele standard privind protecția datelor adoptate sau aprobate 
de Comisia Europeană sau de o autoritate de supraveghere echivalentă. 

• Pentru a îndeplini solicitările dvs., pentru a vă pune la dispoziție anumite 
caracteristici, servicii și materiale, pentru a răspunde la întrebările dvs. și în alte 
scopuri descrise în secțiunea „Cum utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal” 
din prezenta Notificare privind confidențialitatea, putem comunica informațiile dvs. 
cu caracter personal sau informațiile dvs. privind utilizarea unor terți care 
îndeplinesc funcții în numele nostru (sau în numele altor entități cu care Noi avem 
relații economice), cum ar fi companii sau persoane fizice care: furnizează servicii 
IT; găzduiesc datele noastre; găzduiesc sau gestionează sistemele și site-urile 
noastre; analizează date; furnizează servicii pentru clienți; expediază prin poștă 
mostre de produse sau gestionează plățile; agenții de rating de credit; agenți de 
publicitate; sponsori sau alți terți care participă la, sau administrează, promoțiile 
noastre sau furnizează asistență de marketing sau pentru promoții. Oferta noastră 
de servicii vă poate oferi posibilitatea de a opta pentru a primi informații sau oferte 
de marketing de la terți sau de a vă da consimțământul altfel pentru comunicarea 
informațiilor dvs. către terți. Dacă sunteți de acord ca informațiile dvs. cu caracter 

https://brambles.com/countries-of-operation


4862-8301-8770.1 Clasificare: Informații generale 

personal să fie comunicate, informațiile dvs. cu caracter personal vor fi divulgate 
terțului sub rezerva notificării privind confidențialitatea și a practicilor de afaceri ale 
respectivului terț. 

• Este posibil să comunicăm informații fără caracter personal, cum ar fi statistic i 
agregate despre utilizatori, informații demografice și informații despre utilizare unor 
terți pentru analiza datelor, în scopul de a ne îmbunătăți serviciile și produsele, 
site-urile și comunicarea cu dvs. 

• Putem divulga informațiile dvs. cu caracter personal, informațiile dvs. privind 
utilizarea, precum și alte informații despre dvs. către părțile care achiziționează o 
parte din sau toate activele noastre, precum și avocaților și consultanților. Dacă 
transferăm informațiile dvs. către o entitate care achiziționează activele noastre, 
vom depune eforturi rezonabile pentru a determina această entitate să utilizeze 
informațiile dvs. într-o manieră conformă cu prezenta Notificare privind 
confidențialitatea. 

• Dacă orice procedură de faliment sau reorganizare este inițiată de către noi sau 
împotriva noastră, informațiile dvs. pot fi considerate un activ al companiei, care 
poate fi vândut sau transferat către terți. 

• Putem divulga informații despre dvs. altor părți în cazul în care considerăm, cu 
bună-credință, că suntem obligați să procedăm astfel prin lege sau în conformitate 
cu proceduri judiciare, pentru a răspunde unor cereri de despăgubire sau pentru a 
proteja drepturile, proprietatea sau siguranța grupului Brambles sau a altor părți. 

5. TEMEIUL JURIDIC PENTRU COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR 
DVS. CU CARACTER PERSONAL 

Vom colecta și prelucra informații cu caracter personal despre dvs. numai în cazurile în 
care avem un temei juridic pentru a face acest lucru, inclusiv: i) executarea unui contract 
(dacă prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract cu dvs.); 
ii) consimțământul dvs. (de exemplu, atunci când comunicați cu noi prin intermediul 
formularelor de contact ale site-ului web); și iii) îndeplinirea unor interese legitime.  

Putem prelucra informațiile dvs. cu caracter personal în scopul intereselor noastre 
legitime, cu condiția ca respectiva prelucrare să nu prevaleze asupra drepturilor și 
libertăților dvs. Dacă temeiul prelucrării constă în interesele legitime, aveți dreptul de a vă 
opune prelucrării. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care vă opuneți prelucrării de către 
noi, acest lucru poate afecta posibilitatea noastră de a furniza anumite servicii în 
beneficiul dvs. 
Prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal în temeiul unor interese legitime, în 
scopurile următoare: 

• pentru a vă proteja pe dvs., a ne proteja pe noi sau a proteja alte părți de 
pericole privind securitatea; 

• pentru a respecta legile care ni se aplică; 
• pentru a îmbunătăți performanța Site-ului nostru web; 
• pentru a face posibilă sau a administra activitatea noastră, de exemplu în 

scopul facturării și al întreținerii platformei; și 
• pentru a înțelege și îmbunătăți activitatea noastră sau relațiile cu clienții în 

general. 
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6. PREVEDERI SPECIALE PENTRU UTILIZATORII NOȘTRI DIN EUROPA ȘI MAREA 
BRITANIE 

Atunci când ne oferiți informații și date, înțelegeți și confirmați că putem colecta, utiliza și 
divulga datele cu caracter personal în scopuri comerciale și de marketing și că putem 
furniza aceste informații (conform condițiilor prezentei Notificări privind confidențialitatea) 
în cadrul grupului Brambles, posibil în afara jurisdicției dvs. de reședință. 

6.1. Comunicări 

Pentru a îmbunătăți continuu eficiența comunicărilor noastre privind serviciile acordate 
clienților, este posibil să examinăm comunicările prin e-mail cu dvs. pentru a determina 
eficacitatea acestora. În măsura în care aceste comunicări se referă la servicii pentru 
clienți din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European (UE/SEE) sau din 
Marea Britanie, aceste analize se efectuează pe baza unor e-mailuri anonimizate. 
Anonimizăm aceste e-mailuri în conformitate cu cerințele Regulamentului general al UE 
privind protecția datelor, Regulamentului general privind protecția datelor din Marea 
Britanie și cu legislația locală aplicabilă înainte de a le transmite unei persoane 
împuternicite de către operator/unui furnizor de servicii din afara UE/SEE sau Marii 
Britanii în scopul analizei acestora. În cazul puțin probabil în care datele sunt reidentificate 
după transfer, securitatea datelor dvs. va fi protejată prin măsuri de protecție adecvate, 
inclusiv, dar fără a se limita la, Clauzele model conform Deciziei Comisiei Europene 
2021/914 publicată în J.O. UE 2021 L 199/31 (și care este disponibilă și online făcând 
clic aici sau prin intermediul URL-ului https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj) 
sau Clauzele privind transferul internațional de date aprobate de autoritățile Marii Britanii 
(„Clauzele model”). 

6.2. Unde stocăm informațiile dvs. cu caracter personal 

Vă rugăm să aveți în vedere că datele cu caracter personal pe care le comunicați pot fi 
transferate și stocate în afara UE/SEE și în afara Marii Britanii, într-o bază de date și pe 
servere din Statele Unite ale Americii și din alte țări în care este posibil ca legile privind 
confidențialitatea să nu fie la fel de cuprinzătoare precum cele din țara dvs. de reședință 
sau de cetățenie. Aceste transferuri vor avea loc numai în cazurile în care sunt 
implementate măsuri de protecție adecvate, incluzând, dar fără a se limita la, Clauzele 
model. 

6.3. Autoritățile de supraveghere din UE și din Marea Britanie 

Aveți dreptul de a înregistra o reclamație la o autoritate europeană pentru protecția 
datelor sau o autoritate de supraveghere în legătură cu colectarea și utilizarea de către 
noi a informațiilor dvs. cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să 
contactați autoritatea națională pentru protecția datelor din țara dvs. (detaliile de contact 
ale autorităților pentru protecția datelor din UE sunt disponibile 
la http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-
authorities/index_en.htmși cele ale autorității pentru protecția datelor din Marea Britanie 
la https://ico.org.uk/). 

https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-erasure/
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7. DREPTURILE DVS. PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA  

În funcție de reglementările aplicabile privind protecția datelor, puteți: (i) să solicitați 
informații despre, și accesul la, informațiile cu caracter personal pe care le deținem 
despre dvs. (Dreptul de acces); (ii) să solicitați ca orice informații cu caracter personal 
inexacte pe care le deținem să fie corectate (Dreptul la rectificare); (iii) să vă opuneți 
anumitor tipuri de prelucrare a informațiilor dvs. cu caracter personal pe care le efectuăm 
(inclusiv dreptul de a renunța la orice marketing direct) (Dreptul la opoziție); (iv) să 
solicitați să ștergem informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. 
(Dreptul la ștergere sau Dreptul de a fi uitat); (v) să solicitați să restricționăm prrelucrarea 
informațiilor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe, cum ar fi atunci când 
contestați acuratețea informațiilor cu caracter personal respective (Dreptul la 
restricționarea prelucrării); (vi) să solicitați o copie a informațiilor dvs. cu caracter personal 
într-un format care poate fi citit automat, utilizat în mod obișnuit (sau să solicitați să 
transferăm informațiile dvs. cu caracter personal într-un astfel de format către un furnizor 
de servicii terț) (Dreptul la portabilitatea datelor); (vii) să solicitați să nu faceți obiectul unui 
proces decizional automatizat și al creării de profiluri; și/sau (viii) să vă retrageți 
consimțământul în orice moment atunci când prelucrăm informațiile dvs. cu caracter 
personal pe baza consimțământului dvs. 

Deși unele dintre aceste drepturi pot fi exercitate de dvs. direct prin intermediul acestui 
Site web, multe dintre drepturi, cum ar fi cele referitoare la solicitările de ștergere a datelor 
dvs. cu caracter personal, vor trebui înaintate către noi. Vă puteți exercita oricare dintre 
drepturile aplicabile trimițând un e-mail la adresa privacy@brambles.com sau făcând clic 
aici pentru a completa Formularul de utilizare a drepturilor de confidențialitate. 

Vom lua în considerare aceste solicitări și vă vom răspunde. Dacă refuzăm o solicitare 
de acces, vă vom înștiința în legătură cu motivele refuzului. Vă putem percepe un mic 
tarif și putem solicita verificarea identității dvs. înainte de a furniza o copie a informațiilor 
dvs., în măsura permisă de lege. 

8. PĂSTRAREA DATELOR 

Nu păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. mai mult timp 
decât este necesar, cu excepția cazurilor în care există o necesitate economică legitimă 
de a face acest lucru (de exemplu, pentru a vă furniza serviciile pe care le-ați solicitat sau 
pentru a respecta o prevedere legală aplicabilă). În orice caz, datele dvs. cu caracter 
personal vor fi păstrate în conformitate cu Politica și Programul global de păstrare a 
înregistrărilor Brambles. 

9. SECURITATE 

Menținem anumite măsuri de protecție administrative, tehnice și fizice care contribuie la 
protejarea împotriva pierderii, utilizării inadecvate sau accesului neautorizat, divulgării, 
modificării sau distrugerii neautorizate a informațiilor dvs. cu caracter personal. Cu toate 
acestea, nicio transmitere de date sau stocare de informații electronică nu poate fi 
complet sigură. Nu putem asigura sau garanta securitatea niciunor informații pe care ni 

mailto:privacy@brambles.com
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le transmiteți sau pe care le obținem. În consecință, trebuie să folosiți Site-ul nostru web 
pe propriul dvs. risc. 

Dacă, în pofida tuturor eforturilor noastre, se produce o încălcare a securității datelor, 
vom face tot ceea ce este posibil, în mod rezonabil, pentru a limita daunele. În cazul unei 
încălcări a securității datelor, și în funcție de circumstanțe, vă vom informa în legătură cu 
măsurile de remediere luate pentru a preveni posibilele daune ulterioare. 

10. CE ALTCEVA AR MAI TREBUI SĂ ȘTIȚI? 

10.1. Conținut generat de utilizatori 

Unele dintre serviciile noastre și caracteristicile noastre din rețelele sociale vă permit să 
trimiteți propriul dvs. conținut în scopul postării publice. Informațiile pe care le postați în 
acest mod devin informații publice și nu fac obiectul prezentei Notificări privind 
confidențialitatea pentru Site-ul web. Nu putem controla modul în care alte părți pot folosi 
informațiile postate public. 

Toate informațiile, comunicațiile sau materiale de orice tip sau natură pe care le postați 
sau le trimiteți către Site-ul nostru web (inclusiv, dar fără a se limita la, toate site-urile web 
Brambles conținute de o platformă sau site web al unei rețele de socializare, precum 
Facebook sau Twitter) prin e-mail, prin postări, prin mesagerie, prin încărcare, prin 
descărcare sau în alt mod (denumite colectiv „Trimitere”) se realizează pe propriul dvs. 
risc și fără nicio așteptare privind confidențialitatea. Nu putem controla acțiunile altor 
utilizatori ai niciunei platforme sau ai niciunui site web din rețelele de socializare și, prin 
urmare, nu suntem responsabili pentru niciun conținut sau Trimitere incluse pe aceste 
site-uri și platforme. 

10.2. Practicile de confidențialitate ale terților 

Unele dintre serviciile noastre și caracteristicile noastre din rețelele sociale vă permit să 
trimiteți propriul dvs. conținut în scopul postării publice. De exemplu, Site-ul nostru web 
afișează pictograma Twitter și pictograma LinkedIn. Când faceți clic pe aceste pictograme 
ale terților, se va deschide o fereastră nouă pentru site-ul web al companiei respective. 
Informațiile pe care le postați în acest mod devin informații publice și nu fac obiectul 
prezentei Notificări privind confidențialitatea pentru Site-ul web. Nu putem controla modul 
în care alte părți pot folosi informațiile postate public. 

Toate informațiile, comunicările sau materialele de orice tip sau natură pe care le postați 
sau le trimiteți către Site-ul nostru web (inclusiv, dar fără a se limita la orice site web 
Brambles conținut de o rețea de socializare sau site web al unei rețele de socializare, 
precum Facebook sau Twitter) prin e-mail, prin postări, prin mesagerie, prin încărcare, 
prin descărcare sau în alt mod (denumite colectiv „Trimitere”) se realizează pe propriul 
dvs. risc și fără nicio așteptare privind confidențialitatea. Nu putem controla acțiunile altor 
utilizatori ai niciunei platforme sau ai niciunui site web din rețelele de socializare și, prin 
urmare, nu suntem responsabili pentru niciun conținut sau trimitere incluse pe aceste site-
uri și platforme. 
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10.3. Copii 

În general, serviciile noastre nu se adresează copiilor cu vârsta sub 16 ani. Nu colectăm 
în mod conștient informații cu caracter personal de la nicio persoană cu vârsta sub 16 
ani, fără acordul părinților. Dacă aflați că am colectat informații cu caracter personal de 
la un copil cu vârsta sub 16 ani fără acordul părinților, vă rugăm să ne contactați în modul 
indicat mai jos, pentru a putea lua măsurile corespunzătoare. 

10.4. Comunicări 

În funcție de preferințele dvs. de marketing, colectate în momentul în care trimiteți o 
solicitare pentru mai multe informații pe Site-ul nostru web, vă putem trimite informații de 
marketing despre bunuri și servicii care vă pot interesa, prin poștă, la telefon, prin e-mail 
sau prin alte mijloace. Aveți dreptul să „vă înscrieți” și să „renunțați” la anumite utilizări 
ale informațiilor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Pentru a face acest lucru, vă 
veți modifica preferințele prin linkul „dezabonare” inclus în e-mailurile noastre de 
marketing sau urmând procesul indicat în Secțiunea „Drepturile dumneavoastră privind 
confidențialitatea”.  

11. CUM SĂ NE CONTACTAȚI 

Dacă aveți întrebări, comentarii sau îngrijorări privind prezenta Notificare privind 
confidențialitatea sau dacă doriți să actualizăm informațiile pe care le deținem despre dvs. 
sau preferințele dvs., vă rugăm să contactați Echipa noastră de confidențialitate la 
privacy@brambles.com. 

12. ACTUALIZĂRI ALE NOTIFICĂRII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA 

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau completa această Notificare privind 
confidențialitatea în orice moment. Modificările aduse politicii vor fi postate cu cel puțin 
30 de zile anterior datei intrării în vigoare a modificărilor. Data de mai jos indică momentul 
ultimei modificări a prezentei Notificări privind confidențialitatea. 

Această politică a fost actualizată ultima dată la data de 8 martie 2022, fiind în vigoare de 
la data de 1 aprilie 2022. 

mailto:privacy@brambles.com
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Notificare suplimentară privind confidențialitatea pentru utilizatorii din California 

Data intrării în vigoare: 1 aprilie 2022 

Această Notificare suplimentară privind confidențialitatea pentru utilizatorii din California 
(„Notificarea California”) este furnizată pentru a vă informa cum putem prelucra 
informațiile cu caracter personal ale consumatorilor din California. Această Notificare 
California completează celelalte politici și notificări ale noastre privind confidențialitatea, 
inclusiv Notificarea noastră principală privind confidențialitatea. În cazul unui conflict între 
orice altă politică, declarație sau notificare și această Notificare California, această 
Notificare California va prevala în ceea ce privește consumatorii din California și drepturile 
acestora. 

1. INFORMAȚII PE CARE LE PUTEM COLECTA DE LA REZIDENȚII DIN CALIFORNIA 

Informațiile cu caracter personal specifice pe care le colectează, le utilizează și le 
comunică Brambles depind de serviciile pe care le utilizați pe site-ul nostru web. Putem 
colecta următoarele categorii de informații cu caracter personal: 

• Informații de contact (cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, 
identificatorul personal unic, identificatorul online și adresa IP). 

• Identificatori personali (cum ar fi numele, semnătura, adresa, numărul de 
telefon, numărul permisului de conducere sau al cărții de identitate de stat, 
numărul poliței de asigurare, educație, loc de muncă, istoricul angajărilor, numărul 
contului bancar, numărul cardului de credit, numărul cardului de debit sau orice 
alte informații financiare). 

• Informații despre locul de muncă (cum ar fi istoricul locului de muncă actual sau 
trecut sau evaluări de performanță; măsuri disciplinare, apartenență la organizații 
profesionale, verificări ale referințelor angajaților și apartenența la sindicate). 

• Informații comerciale (cum ar fi informații despre bunurile personale, produsele 
sau serviciile achiziționate, obținute sau luate în considerare ori alte date privind 
istoricul sau tendințele de achiziție sau consum). 

• Informații privind locația geografică (cum ar fi locația fizică sau deplasările). 

• Informații despre activitatea pe internet sau în alte rețele electronice (cum ar 
fi istoricul de navigare, adresa IP, tipul dispozitivului, sistemul de operare și durata 
sesiunii utilizatorului). 

• Inferențe extrase din categoriile de informații cu caracter personal de mai sus 
care reflectă preferințele, caracteristicile, comportamentele, atitudinile și abilitățile 
dvs. 

Pe lângă categoriile de mai sus, puteți alege să ne furnizați informații suplimentare atunci 
când completați un formular, furnizați comentarii sau interacționați cu noi în alte moduri. 
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2. SURSELE DE INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL ȘI CUM LE UTILIZĂM 

Colectăm informații dintr-o varietate de surse. Următoarele sunt categorii de surse din 
care sunt colectate informații: 

• Direct de la dvs. și de la alți utilizatori prin interacțiunile dvs. cu serviciile noastre 
și prin utilizarea acestora; 

• Prin intermediul Site-ului nostru web, inclusiv prin formulare online; 
• Prin tehnologii automate și instrumentele browserelor online, inclusiv prin utilizarea 

de cookie-uri, etichete pixel și alte tehnologii; și 
• De la terți furnizori de servicii sau parteneri de afaceri, inclusiv rețele de publicitate 

și furnizori de analiză a datelor. 
 
Putem utiliza informațiile cu caracter personal colectate enumerate la punctul 1 „Informații 
pe care le putem colecta de la rezidenții din California” din oricare dintre sursele 
enumerate la punctul 2 „Sursele de informații cu caracter personal și cum le utilizăm” din 
această Notificare California pentru scopurile noastre economice interne, cum ar fi 
analiza datelor, audituri, dezvoltarea de noi produse, îmbunătățirea site-urilor și 
aplicațiilor noastre, îmbunătățirea serviciilor noastre, identificarea tendințelor de utilizare 
și determinarea eficienței campaniilor noastre promoționale. 
 
3. DIVULGARE ȘI VÂNZARE DE INFORMAȚII  

Comunicăm informații cu caracter personal furnizorilor noștri de servicii, altor furnizori 
(inclusiv celor care facilitează publicitate și marketing bazate pe interese și alte tipuri de 
publicitate și marketing), afiliaților și terților. În general, dezvăluim următoarele categorii 
de informații cu caracter personal în scop economic: 

• Identificatori 

• Înregistrările cu caracter personal descrise în Cal. Civ. Code § 1798.80(e) 

• Informații comerciale 

• Informații despre activitatea pe internet sau în alte rețele electronice 

• Date privind locația geografică 

• Inferențe 

Deși nu vindem informații cu caracter personal în schimbul banilor, unele dintre 
modalitățile prin care comunicăm informații cu caracter personal în scopuri de publicitate 
sau marketing pot fi considerate „vânzări” în conformitate cu legile din California. 
Categoriile de informații cu caracter personal pe care le vindem sunt:  

• Identificatori 
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• Informații comerciale 

• Informații despre activitatea pe internet sau în alte rețele electronice 

• Date privind locația geografică 

Categoriile de persoane cărora le-am dezvăluit aceste informații cu caracter personal 
includ companii afiliate și înrudite, furnizori de servicii, consilieri profesioniști și auditori 
externi. Mai multe informații despre modul în care comunicăm informații cu caracter 
personal pot fi găsite în Notificarea noastră privind confidențialitatea. 

4. DREPTURILE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ÎN CALIFORNIA 

4.1 Drepturile dvs. 

Aveți dreptul: (i) să cunoașteți categoriile și/sau anumite informații cu caracter personal 
colectate despre dvs., inclusiv dacă informațiile dvs. cu caracter personal sunt vândute 
sau dezvăluite și scopul pentru care s-a făcut acest lucru, și persoanele cărora le-au fost 
comunicate informațiile dvs. cu caracter personal în ultimele douăsprezece luni; (ii) să 
solicitați ștergerea informațiilor cu caracter personal, dacă acest lucru este permis prin 
lege; (iii) să accesați o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le păstrăm 
despre dvs.; (iv) să renunțați la vânzarea informațiilor cu caracter personal; și (v) dreptul 
la nediscriminare pe baza exercitării drepturilor de confidențialitate ale consumatorului. 

4.2 Exercitarea drepturilor dvs.  

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile descrise în această Notificare California, 
trimițând un e-mail la adresa privacy@brambles.com, făcând clic aici pentru a completa 
Formularul de utilizare a drepturilor de confidențialitate sau printr-un apel telefonic la 
numărul 1-855-409-0019. Vom răspunde prompt la toate solicitările respective. 

Vă vom verifica identitatea în legătură cu orice solicitări pe care le trimiteți pentru a ne 
asigura că furnizăm informațiile pe care le păstrăm persoanelor cărora le aparțin și le vom 
permite doar acelor persoane sau reprezentanților lor autorizați să își exercite drepturile 
cu privire la informațiile respective. Dacă sunteți un agent autorizat care face o cerere în 
numele unui consumator, este posibil să necesităm și să solicităm informații suplimentare 
pentru a verifica dacă sunteți autorizat să faceți acea cerere. 

Ne rezervăm dreptul de a vă refuza solicitarea dacă nu vă putem verifica identitatea. În 
cazul în care refuzăm solicitarea dvs. în totalitate sau în parte, vă vom informa cu privire 
la refuz, vă vom oferi o explicație a acțiunilor noastre și motivul (motivele) refuzului. 
Nu vă vom restricționa și nu vă vom refuza accesul la serviciile noastre din cauza 
opțiunilor și solicitărilor pe care le faceți în legătură cu informațiile dvs. cu caracter 
personal. 
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5. LEGEA „SHINE THE LIGHT” DIN CALIFORNIA 

Dacă sunteți rezident în California, aveți dreptul, o dată pe an, în mod gratuit, să solicitați 
informații cu privire la dezvăluirea de către noi, dacă este cazul, a anumitor categorii de 
informații cu caracter personal către terți, în scopuri de marketing direct ale acestora, în 
anul calendaristic precedent. Vă puteți exercita dreptul conform Legii „Shine the Light” 
din California, contactându-ne conform detaliilor din secțiunea „Cum să ne contactați” din 
Notificarea California. 

6. REZIDENȚII DIN CALIFORNIA ȘI DEZVĂLUIREA DE TIP „DO-NOT-TRACK” 

Deoarece nu există încă un consens cu privire la modul în care companiile ar trebui să 
răspundă la mecanismele bazate pe browserele web sau la alte mecanisme de urmărire 
de tip „do-not-track” („DNT”), site-ul nostru web nu răspunde la semnalele DNT bazate 
pe browser web. 

7. CUM SĂ NE CONTACTAȚI 

Dacă aveți întrebări, comentarii sau îngrijorări legate de prezenta Notificare privind 
confidențialitatea sau dacă doriți să actualizăm informațiile pe care le deținem despre dvs. 
sau preferințele dvs., vă rugăm să contactați Echipa noastră de confidențialitate la 
privacy@brambles.com. 
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