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Declarație de confidențialitate
Această declarație de confidențialitate se aplică numai paginii corporative a C&A și blog-ului C&A. Această
pagină de internet poate conține linkuri către alți furnizori și servicii din cadrul și din afara C&A. Vă rugăm
să rețineți că, pentru aceste site-uri asociate, se aplică reguli diferite privind protecția datelor și
răspunderea. Stocarea și utilizarea datelor de către operatori , ceea ce se întâmplă atunci când se utilizează
aceste site-uri asociate, poate depăși domeniul de aplicare al următoarei declarații cu privire la protecția
datelor.

I.

Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Operator responsabil
Potrivit GDPR, Operatorul responsabil de prelucrarea datelor pe această pagină de internet este:
C&A Moda Retail SRL
Adresa: str.Bilciuresti NR.9A; Bucuresti, sector 1, cod postal 014012,ROMANIA
Telefon / e-mail: +402138087251004
dataprotectionro@canda.com

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este
C&A Moda Retail SRL
Mariana Ene
Adresa: str.Bilciuresti NR.9A; Bucuresti, sector 1, cod postal 014012,ROMANIA
Telefon +402138087251004
E-mail : dataprotectionRO@canda.com

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal
C&A respectă intimitatea dumneavoastră și ia foarte în serios păstrarea securității datelor dumneavoastră
cu caracter personal.
„Date cu caracter personal” înseamnă toate informațiile care pot fi utilizate pentru a vă identifica, ca
persoană fizică, respectiv numele, adresa IP, datele de contact sau comportamentul de utilizator.
În secțiunea II. din această declarație de confidențialitate, vă vom informa cu privire la scopul prelucrării
datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când accesați pagina noastră de internet. Datele
dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate numai dacă și în măsura în care acest lucru este
necesar pentru a asigura funcționalitatea paginii de internet nostru și pentru a permite accesarea
conținutului. Orice utilizare ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face numai cu
permisiunea dumneavoastră prealabilă. În cazuri excepționale și justificate, în care nu este posibilă
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obținerea în prealabil a permisiunii dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi
prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului General al UE privind Protecția Datelor (GDPR) și
cu toate celelalte legi naționale relevante privind protecția datelor.

4. Drepturile persoanei vizate
Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți dreptul la informații referitoare la C&A în conformitate
cu art. 15 din GDPR, dreptul la rectificare în temeiul art. 16 din GDPR, dreptul de ștergere conform art. 17
din GDPR și dreptul la restricționarea prelucrării conform art. 18 din GDPR. În plus, în temeiul art. 20 din
GDPR, aveți dreptul la portabilitatea datelor (acces la date într-un format automat) pentru datele stocate
pe baza consimțământului acordat legal.
Persoana vizată își poate invoca dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere din statul
membru de reședință, locul de muncă sau locul în care se presupune că s-a presupus încălcarea, cu privire
la faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc este contrară prevederilor GDPR
(articolul 77 din GDPR). Datele de contact ale autorității responsabile pentru entitatea C&A menționată mai
sus ca fiind operator responsabil sunt următoarele:
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
Telefon+40.318.059.211
anspdcp@dataprotection.ro
Aveți dreptul să vă opuneți conform art. 21 din GDPR și vă puteți retrage consimțământul în orice moment.
Acest lucru se aplică și consimțământului acordat anterior intrării în vigoare a GDPR. Retragerea
consimțământului nu afectează legalitatea datelor cu caracter personal prelucrate până la retragere.
În măsura în care datele dumneavoastră sunt prelucrate având ca temei juridic interesul legitim, astfel
cum este specificat mai jos, veți avea în orice moment dreptul de a vă opune prelucrării datelor
dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația dumneavoastră particulară. C&A
nu va mai prelucra datele cu caracter personal în baza acestui temei juridic, cu excepția cazului în care
demonstrăm că avem motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra
intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
unor drepturi legale. Stocarea sau prelucrarea pe alte temeiuri juridice va rămâne, de asemenea,
neafectată de obiecția dumneavoastră.

II.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe pagina noastră de internet

1. Stocare automată pentru crearea fișierelor jurnal
Dacă accesați pagina noastră de internet, serverele noastre colectează automat informații furnizate de
browser-ul dumneavoastră. Aceste informații conțin date referitoare la
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adresa IP a dispozitivului dumneavoastră
marcajul temporal al solicitării serverului dumneavoastră (data și ora)
conținutul solicitării dumneavoastră
tipul și versiunea browser-ului dumneavoastră
setările browser-ului (respectiv limba)
sistemul de operare al dispozitivului dumneavoastră
pagina de internet de pe care ați venit
paginile de internet pe care le accesați de pe pagina noastră de internet

Aceste informații sunt stocate automat în fișierele noastre jurnal.
În conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. (f) din GDPR, C&A are un interes legitim în prelucrarea informațiilor
furnizate de browser-ul dumneavoastră pentru a asigura funcționalitatea paginii de internet și pentru a
permite accesul la conținut. Totodată, stocarea temporară a fișierelor jurnal permite C&A să
îmbunătățească atractivitatea, conținutul și gradul de utilizare a paginii de internet.
C&A șterge datele de îndată ce scopul prelucrării este îndeplinit, dar cel mai târziu la 31 de zile după ce ați
vizitat pagina noastră de internet.
Pentru a permite accesul la pagina de internet și funcționarea acesteia, este obligatoriu să colectăm și să
stocăm datele menționate mai sus. Drept urmare, nu aveți dreptul să vă opuneți prelucrării.

2. Cookie-urile de pe pagina noastră de internet
C&A utilizează cookie-uri pe paginile sale de internet. Cookie-urile sunt fișiere mici stocate în browser-ul
dumneavoastră sau direct pe dispozitivul dumneavoastră și conțin setări și date specifice care permit
sistemului nostru să identifice browser-ul dumneavoastră atunci când accesați pagina de internet cu
următoarea ocazie. Stocarea cookie-urilor ne ajută să organizăm conținutul și să îmbunătățim performanța
paginii noastre de internet.
În esență, se face o alegere între două tipuri diferite de cookie-uri, așa-numitele „cookie-uri de sesiune”,
care sunt șterse de îndată ce se închide browser-ul dumneavoastră și „cookie-urile persistente” care rămân
stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru o perioadă mai lungă de timp. Puteți șterge cookie-urile
persistente existente în orice moment din browser-ul/dispozitivul dumneavoastră.

2.1.

Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic

Pe această pagină de internet folosim cookie-uri care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru
punerea la dispoziție a acestei pagini de internet și a funcțiilor sale. Unele elemente de pe pagina noastră de
internet necesită o identificare a browser-ului dumneavoastră, chiar dacă ați trecut între timp pe alte pagini
de internet. Din acest motiv, următoarele date vor fi colectate și stocate în cookie-uri:



Setările de limbă
Informații privind fișierul jurnal

Vă rugăm să rețineți că datele colectate nu vor fi utilizate pentru a crea profiluri de utilizator.
În detaliu, folosim pe pagina noastră de internet următoarele cookie-uri necesare din punct de vedere
tehnic:

5 | 17 MAI 2 0 18

Denumire cookie

Scop / descriere

_candaUsesCookies Se utilizează pentru a înregistra că a fost afișată o notificare

Durată
1 an

cookie

resolution

Se utilizează pentru a identifica rezoluția dispozitivului utilizat

1 an

caBase_basket

Se utilizează pentru a marca anumite comunicate de presă
pentru o descărcare ulterioară, atunci când utilizați centrul media

Cookie de
sesiune

PHPSESSID

Stocat de la momentul în care este utilizată metoda sesiune()
PHP

Cookie de
sesiune

În conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. (f) din GDPR, baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal în legătură cu cookie-urile care sunt necesare din punct de vedere tehnic, este interesul
legitim al C&A pentru a permite furnizarea tehnică a paginii de internet și a funcțiilor acestuia. Mai mult,
C&A utilizează aceste cookie-uri pentru a face vizitarea paginii de internet cât mai convenabilă posibil
pentru vizitatorul paginii de internet.

2.2.

Cookie-uri de analiză / Urmărirea pe internet

În afară de aceste cookie-uri, folosim de asemenea cookie-uri și pixeli de urmărire care nu sunt necesari din
punct de vedere tehnic pentru furnizarea paginii de internet, dar pot fi folosiți pentru a urmări și analiza
comportamentul vizitatorilor paginii de internet.
Datele colectate în cookie-uri vor fi stocate într-o formă de pseudonim și vor fi asociate unui număr de
identificare a cookie-urilor. Acest număr de identificare nu va fi atribuit adresei dumneavoastră IP și nu va fi
combinat cu alte date cu caracter personal. În consecință, nu este posibil ca C&A să identifice anumite
persoane vizate, ci, de exemplu, secțiunile vizitate ale paginii de internet web și durata vizitei.
Dacă vizitați pentru prima dată pagina de internet C&A de pe un dispozitiv, veți fi informat(ă) cu privire la
utilizarea cookie-urilor și a pixelului de urmărire cu următoarea notificare
"C&A foloseste Cookies si Tracking Pixels pentru acest website, atat pentru personalizarea continutului, cat si
pentru a analiza traficul si comportamentul utilizatorului. Este posibil ca datele colectate sa fie transferate catre
partenerii nostrii de social media, de publicitate si/sau analitica pentru o analiza mai detaliata a datelor. Aflati
mai multe. "

Sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor și a pixelilor de urmărire prin continuarea navigării pe această
pagină de internet.
În funcție de setări, browser-ul dumneavoastră acceptă automat stocarea cookie-urilor. Aveți posibilitatea
să configurați oricând stocarea cookie-urilor în setările browser-ului dumneavoastră, de exemplu, puteți
refuza stocarea cookie-urilor terților sau a tuturor tipurilor de cookie-uri. Vă rugăm să rețineți că refuzarea
stocării și prelucrării cookie-urilor poate avea un efect negativ asupra posibilității de utilizare și a
performanței paginii noastre de internet.
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Cookie Google Analytics
C&A utilizează Google Analytics pe această pagină de internet. Google Analytics este un serviciu de analiză
pe internet de la Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. SUA, denumit în
continuare „Google”), care utilizează cookie-uri care sunt salvate pe computerul utilizatorului și permit
analizarea utilizării paginii de internet. Aceste module cookie-uri urmăresc următoarele informații:






timpul pe care îl petreceți pe pagina noastră de internet
acțiunile pe care le realizați
paginile de internet de pe care ați venit și
locația aproximativă
adresa IP.

Informațiile generate de cookie sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA și stocate acolo. Pe
această pagină de internet este activată anonimizarea IP, astfel încât adresa dumneavoastră IP în statele
membre ale Uniunii Europene sau în alte părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European
este abreviată (ștergerea ultimelor opt cifre) înainte de a fi transferată. Doar în cazuri excepționale, adresa
IP completă este transferată pe un server Google din SUA și este abreviată acolo. Adresa IP transferată din
browser-ul dumneavoastră în contextul Google Analytics nu este combinată cu alte date Google. Google
va utiliza aceste informații în numele C&A pentru a analiza și a evalua utilizarea paginii de internet, pentru a
compila rapoarte privind activitățile de pe pagina de internet și pentru a furniza alte servicii legate de
utilizarea paginii de internet și utilizarea Internetului pentru C&A. Mai multe informații despre utilizarea
datelor de către Google pot fi găsite la www.google.de/policies/privacy/partners/.
În detaliu, următoarele cookie-uri Google Analytics sunt utilizate pe această pagină de internet web:
Denumire
Cookie
_ga
_gid
_gat
AMP_TOKEN

_gac

Descriere

Dată expirării

Folosit pentru a distinge utilizatorii.
Folosit pentru a distinge utilizatorii.
Folosit pentru accelerarea ratei solicitării.

2 ani
24 de ore
1 minut

Conține un token care poate fi utilizat pentru a recupera un ID de
30 de secunde
client de la serviciul de ID Client AMP. Alte valori posibile indică o
până la 1 an
opțiune de excludere, o solicitare în timpul navigării sau o eroare de
recuperare a unui ID de client de la serviciul ID Client AMP.
Conține informații referitoare la campanie pentru utilizator. Dacă
90 de zile
ați conectat conturile Google Analytics și AdWords, etichetele de
conversie ale site-urilor AdWords vor citi acest modul cookie dacă
nu optați pentru excludere.

_utma

Folosit pentru a distinge utilizatorii și sesiunile. Cookie-ul este creat 2 ani de la
când se execută biblioteca javascript și nu sunt cookie-uri __utma
setare /
existente. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele
actualizare
sunt trimise către Google Analytics.

_utmt
_utmb

Folosit pentru accelerarea ratei solicitării.
Folosit pentru a determina noi sesiuni/vizite. Cookie-ul este creat
atunci când se execută biblioteca javascript și nu sunt cookie-uri
__utmb existente. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când
datele sunt trimise către Google Analytics.
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10 minute
30 de minute de
la setare /
actualizare

_utmc

Nu este folosit în ga.js. Set pentru interoperabilitate cu urchin.js.
Din punct de vedere istoric, acest cookie funcționa împreună cu
cookie-ul __utmb pentru a determina dacă utilizatorul se afla într-o
sesiune/vizită nouă.

Sfârșitul sesiunii
de browser

_umtx

Folosit pentru testarea cazurilor din analiză

18 luni

_utmz

Stochează sursa de trafic sau campania care explică modul în care
utilizatorul a ajuns pe site-ul dumneavoastră Cookie-ul este creat
atunci când biblioteca javascript execută și este actualizată de
fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.

6 luni de la
setare /
actualizare

__utmv

Folosit pentru stocarea datelor variabile personalizate la nivel de
vizitator. Acest cookie este creat atunci când un dezvoltator
utilizează metoda _setCustomVar cu o variabilă personalizată la
nivel de vizitator. Acest cookie a fost folosit și pentru metoda
anterioară _setVar. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când
datele sunt trimise către Google Analytics.

2 ani de la
setare /
actualizare

Temeiul legal pentru utilizarea Google Analytics pe pagina noastră de internet este art. 6 alin. 1 lit. (f) din
GDPR. Interesul legitim al C&A de a analiza comportamentul dumneavoastră de utilizator pe această pagină
de internet pentru a spori eficiența și performanța paginii de internet și pentru a-l face mai atractiv și mai
ușor de folosit pentru utilizatori.
În cazul excepțional în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către un server
Google
din
SUA,
Google
se
supune
scutului
de
confidențialitate
UE-SUA,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
Vă puteți retrage oricând consimțământul privind stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră prin
modificarea setărilor browser-ului dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți că, în acest caz, s-ar putea să nu fiți
în măsură să utilizați funcționalitatea completă a paginii noastre de internet.
Puteți preveni colectarea de date (inclusiv adresa dumneavoastră IP) generate de cookie-ul Google Analytics
și legate de utilizarea de către Google a paginii de internet, precum și prelucrarea acestor date de către
Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la următorul link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Această opțiune de excludere va împiedica colectarea
ulterioară a datelor dumneavoastră atunci când vizitați pagina noastră de internet de pe acest dispozitiv.
Vă rugăm să rețineți că trebuie să optați pentru această excludere de pe fiecare dispozitiv utilizat.

Cookie-ul de urmărire pe internet Adobe Analytics
Pagina de internet C&A utilizează Adobe Analytics, un serviciu de analiză pe internet (urmărire online),
administrat de compania Adobe. Adobe Analytics utilizează cookie-uri și așa-numiții pixeli de urmărire, care
sunt preluați de pe computerul dumneavoastră sau sunt stocați acolo și permit o analiză a utilizării de către
dumneavoastră și a navigării pe pagina noastră de internet (așa-numitele informații de sesiune). Aceste
cookie-uri și acești pixeli de urmărire permit analiza comportamentului de navigare în formă anonimă. Prin
urmare, putem genera, de exemplu, statistici care arată care secțiuni ale paginii noastre de internet sunt în
special populare sau câți utilizatori vizitează anumite secțiuni ale paginii de internet, din ce orașe provin
vizitatorii paginii de internet, ce tip de browser și sistem de operare utilizează vizitatorul paginii de internet
și ce pagini de internet a vizitat.
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Informațiile de sesiune colectate în acest mod sunt transferate către un server Adobe Analytics din cadrul
UE, unde sunt stocate și prelucrate ulterior. Pe baza acestor informații, Adobe Analytics analizează
informațiile de sesiune cu privire la vizitele dumneavoastră pe site-ul C&A, utilizând acest dispozitiv pentru
a compila rapoarte privind activitatea dumneavoastră pe site-ul C&A. Dacă este necesar, Adobe va
transmite, de asemenea, aceste informații unor terțe părți, în măsura în care acest lucru este permis din
punct de vedere legal sau în măsura în care terțele părți procesează aceste date în numele Adobe. Adobe
nu va conecta în niciun caz adresa IP a calculatorului dumneavoastră la alte date Adobe.
În orice caz, datele colectate în acest mod nu pot fi utilizate pentru a identifica personal vizitatorii acestei
pagini de internet. Datele colectate sunt utilizate numai pentru a îmbunătăți pagina de internet. Din această
cauză, toate adresele IP sunt abreviate, astfel încât adresele IP sunt prelucrate numai în formă anonimă. Nu
are loc nicio altă utilizare sau transmitere către terți.
În detaliu, următoarele cookie-uri Adobe Analytics sunt utilizate pe pagina noastră de internet:

Denumire

Descriere

Durată

AMCV_*

Folosit pentru a identifica vizitatorii prin Experience
Cloud Solutions

2 ani

s_cc

Acest cookie (Adobe) este setat și citit de codul Cookie de sesiune
JavaScript pentru a determina dacă cookie-urile sunt
activate

adc_glo

Salvează valori diverse, care trebuie să persiste după 2 ani de la ultima acțiune (PV /
sesiune (cookie global de urmărire)
Clic)

adc_ses

Salvează valori diverse, care trebuie să persiste numai în 30 de minute de la ultima
timpul sesiunii (cookie de urmărire pe sesiune)
acțiune

scr_dpt
gpv_v84
cus_brw_ssn
s_sq

Profunzimea derulării pe pagina anterioare
Denumirea paginii anterioare
Eveniment nou al sesiunii de browser (event89)
Acest cookie este setat și citit de codul JavaScript atunci
când funcționalitatea ClickMap și funcționalitatea
Activity Map sunt activate; acesta conține informații
despre link-ul precedent pe care a făcut clic utilizatorul
Utilizat de Adobe Analytics pentru a identifica un
vizitator unic
Utilizat pentru măsurarea timpului de performanță
Utilizat de Adobe Analytics pentru a identifica un
vizitator unic în cazul în care cookie-ul standard s_vi nu
este disponibil

s_vi
S_ptc
s_fid

Cookie de sesiune
Cookie de sesiune
Cookie de sesiune
Acest modul cookie este un
cookie de sesiune și expiră
atunci când browser-ul este
închis
2 ani
Cookie de sesiune
5 ani

Baza juridică pentru utilizarea cookie-urilor Adobe Analytics pe pagina noastră de internet este art. 6 alin. 1
lit. (f) din GDPR. Utilizăm rapoartele pentru a spori eficiența și performanța paginii de internet și pentru a-l
face mai atractiv și mai ușor de folosit pentru utilizatori.
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Vă puteți retrage oricând consimțământul de a stoca cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră prin
modificarea setărilor browser-ului dumneavoastră.
Adobe vă oferă posibilitatea de a controla opțiunile noastre pentru utilizarea informațiilor despre sesiune,
care sunt utilizate de cookie-urile plasate de domeniile Adobe Analytics 2o7.net și omtrdc.net. Adobe
Analytics este operat prin intermediul acestor domenii, care evaluează cookie-urile plasate pe computerul
dumneavoastră și ne furnizează aceste informații.
Dacă nu doriți ca Adobe Analytics să colecteze informații de sesiune cu privire la vizita dumneavoastră
utilizând computerul dumneavoastră, puteți să obiectați față de aceasta prin utilizarea
https://www.adobe.com/be_en/privacy/opt-out.html.
De asemenea, puteți dezactiva analiza comportamentului dumneavoastră de utilizare de către Adobe în
general, prin descărcarea și instalarea unui add-on de dezactivare oferit de Adobe. Detaliile privind acest
add-on de dezactivare și alte informații despre protecția datelor de la Adobe Analytics, precum și declarația
de confidențialitate, sunt disponibile de la Centrul de confidențialitate Adobe la adresa
https://www.adobe.com/be_en/privacy/opt-out.html.
Dacă vă manifestați obiecția în acest mod, nu vor mai fi stocate date despre comportamentul
dumneavoastră de utilizare atunci când vizitați pagina noastră de internet folosind acest computer și acest
browser și datele stocate existente nu vor mai fi utilizate. Vă rugăm să rețineți că dreptul la obiecții este, de
asemenea, exercitat prin stocarea unui cookie pe calculatorul dumneavoastră. Acest cookie conține doar
informația că ați obiectat la utilizarea datelor. Opțiunea de excludere devine efectivă doar dacă și pentru
perioada de timp în care cookie-urile sunt acceptate de browser-ul dumneavoastră. Dacă se șterge un
cookie de excludere, nu mai este posibil să recunoaștem sau să respectăm obiecția dumneavoastră. Trebuie
să permiteți ca astfel de module cookie să rămână stocate pe computerul dumneavoastră, astfel încât
opțiunea dumneavoastră să fie activată permanent. Dacă ștergeți fișierul cookie de excludere, trebuie să
selectați din nou opțiunea de excludere. De asemenea, trebuie să selectați opțiunea de excludere pentru
fiecare calculator și fiecare browser utilizat de dumneavoastră.

Facebook Pixel
C&A utilizează pixelul de urmărire a conversiei (Facebook Pixel) administrat de Facebook Inc. (1601 Willow
Road, Menlo Park, California 94025, SUA) pe această pagină de internet. Utilizarea Facebook Pixel permite
analiza comportamentului utilizatorilor pe pagina noastră de internet și afișarea de mesaje publicitare
bazate pe interes pe Facebook (Reclame pe Facebook). Utilizăm Facebook Pixel pentru a afișa Reclamele
noastre pe Facebook numai utilizatorilor care sunt interesați de produsele noastre sau care prezintă alte
atribute relevante pe care le trimitem către Facebook (Publicul Țintă). În plus, este posibil să folosim
Facebook Pixel pentru a urmări penetrarea în mass-media a Reclamelor noastre pe Facebook (urmărirea
conversiei).
În cazul în care vizitați blogul C&A, Facebook Pixel stochează cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră.
Aceste cookie-uri colectează date, cum ar fi informații despre fișierul jurnal, ID-ul Pixel și urmăresc
comportamentul dumneavoastră de navigare.
Pentru C&A, datele colectate sunt anonime și nu vor fi alocate altor informații cu caracter personal care ar
permite identificarea persoanei dumneavoastră.
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Cu toate acestea, informațiile generate cu Facebook Pixel pot fi transferate pe serverele Facebook din SUA
și stocate acolo. Ori de câte ori sunt transferate date cu caracter personal pe serverele Facebook din SUA,
Facebook
este
certificat
și
se
supune
scutului
de
confidențialitate
UE-SUA,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
În cazul în care sunteți membru înregistrat al Facebook și în funcție de setările de confidențialitate ale
contului dumneavoastră Facebook, Facebook poate atribui contului dumneavoastră de utilizator
informațiile generate de Facebook Pixel și poate utiliza aceste informații în scopuri proprii. Deși nu aveți un
cont Facebook sau nu sunteți conectat(ă) la Facebook, datele dumneavoastră vor fi colectate și stocate pe
un server Facebook din SUA. Mai multe informații despre utilizarea datelor de către Facebook pot fi găsite
la adresa https://www.facebook.com/about/privacy/.
Temeiul juridic pentru utilizarea Facebook Pixel și Publicul Țintă de către C&A este art. 6 alin. 1 lit. (f)
GDPR. C&A are un interes legitim să afișeze Reclame Facebook clienților noștri și să analizeze
comportamentul de utilizare al clienților noștri pentru a permite optimizarea afacerii noastre online și
operațiunile economice aferente. Informațiile primite prin intermediul Facebook Pixel sunt utilizate de
C&A numai pentru analize statistice și cercetări de piață.
Dacă nu doriți ca Facebook să colecteze date prin Facebook Pixel și să afișeze Reclame Facebook pentru
dumneavoastră, puteți oricând să vă opuneți acestui lucru prin modificarea setărilor de confidențialitate
ale contului dumneavoastră Facebook. Aceste setări sunt legate de contul dumneavoastră și se aplică
tuturor dispozitivelor pe care le utilizați pentru a accesa Facebook. Dacă nu aveți niciun cont Facebook,
puteți preveni colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin
EXCLUDEREA PERSONALIZATĂ
Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care alegeți excluderea, pe dispozitivul dumneavoastră va fi stocat un
cookie care împiedică colectarea datelor dumneavoastră de către Facebook Pixel. Dacă ștergeți cookieurile din browser-ul dumneavoastră, trebuie să selectați din nou opțiunea de excludere. De asemenea,
trebuie să selectați opțiunea de excludere pentru fiecare dispozitiv utilizat de dumneavoastră
În plus, puteți alege să fiți exclus(ă) de la Reclamele Facebook utilizând următorul link
http://www.youronlinechoices.eu/

3. Rețele sociale
Următoarele plugin-uri pentru rețele sociale sunt integrate în blogul paginii noastre de internet:





Facebook,
Twitter,
YouTube
Pinterest

Plugin-urile pentru rețele sociale vă permit să plasați marcaje pe aceste pagini de internet și să le împărtășiți
cu alți membri ai rețelelor sociale online. Puteți recunoaște plugin-urile sociale prin intermediul logourilor
care pot fi văzute pe paginile de internet ale rețelelor sociale online.
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În cazul în care alegeți funcția de urmărire, plugin-urile respective vor fi activate și browser-ul va stabili o
legătură directă cu serverele rețelei sociale online.
Dacă urmați link-urile de pe pagina noastră de internet în timp ce sunteți conectat(ă) la contul
dumneavoastră de utilizator al rețelei sociale, informațiile despre vizita dumneavoastră pe pagina noastră
de internet vor fi transferate pe serverele rețelei sociale și stocate acolo. Furnizorul poate atribui vizita
dumneavoastră pe pagina noastră de internet contului dumneavoastră de utilizator și poate fi publicată în
rețeaua socială în cadrul contului dumneavoastră. Aceste informații vor fi vizibile pentru persoanele
dumneavoastră de contact. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să vă deconectați din cont înainte de a da
clic pe pictogramă.
Funcționalitățile atașate linkurilor către rețelele sociale, în particular transferul de informații și date de
utilizator, nu sunt activate automat atunci când se accesează pagina noastră de internet, ci sunt activate
numai când faceți clic pe pictogramă.
În afară de plugin-urile pentru rețele sociale implementate pe blogul C&A, ne conectăm la mai multe rețele
sociale. Aceste link-uri vă direcționează direct către pagina societății noastre din rețeaua socială
respectivă. Nu vă vom urmări sau nu vom colecta date dacă vă mutați pe rețelele sociale conectate.
Procesarea ulterioară în rețelele sociale online conectate, timpul de stocare și utilizarea preconizată sunt
definite exclusiv de acești furnizori. Următoarele link-uri vă oferă informații mai detaliate despre datele
colectate și despre notificările de protecție a datelor ale furnizorilor respectivi:
Rețea
socială
Facebook
Twitter
Pinterest
Youtube

Operatorul rețelei sociale online

Declarație privind protecția datelor din rețeaua
socială online

Facebook, Inc., 1601 South California
www.facebook.com/about/privacy/
Avenue Palo Alto, CA 94304, SUA
Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600,
twitter.com/privacy
San Francisco, CA 94107, SUA
Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,
pinterest.com/about/privacy/
CA, 94301, SUA
Google Inc., Amphitheatre Parkway,
www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Mountain View, CA 94043, SUA

Pentru videoclipurile de pe YouTube încorporate pe pagina noastră de internet, am activat modul
îmbunătățit de confidențialitate. Prin urmare, nu se transferă date decât dacă rulați videoclipul. Vizionând
un videoclip pe pagina noastră de internet, plugin-ul Youtube va fi activat și datele dumneavoastră vor fi
transferate pe un server Google în SUA.
Mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google pot fi găsite la adresa
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Temeiul legal pentru integrarea plugin-ului social pe pagina noastră de internet este art. 6 alin. 1 lit. (f) din
GDPR.
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4. Google maps
C&A utilizează interfețele de programare ale aplicației Google Maps (Maps API) pentru a oferi o funcție de
căutare de magazine pe această pagină de internet. Integrarea materialului cardului interactiv pe această
pagină de internet vă permite o căutare confortabilă a magazinelor din apropierea locației dumneavoastră.
În plus, puteți căuta anumite magazine prin introducerea unui cod poștal sau unui oraș. Când accesați
funcția de căutare de magazine, vi se cere să vă împărtășiți locația. Pentru a găsi magazine în locația
dumneavoastră, următoarele date pot fi transferate pe un server Google din SUA pentru a vă analiza poziția.



datele de localizare din setările browser-ului sau din dispozitivul mobil
adresa IP

Pe această pagină de internet este activată anonimizarea IP, astfel încât adresa dumneavoastră IP în statele
membre ale Uniunii Europene sau în alte țări părți la Acordul privind Spațiul Economic European să fie
abreviată (ștergerea ultimelor opt cifre) înainte de a fi transferată.
În cazul în care sunteți conectat(ă) la contul dumneavoastră Google, Google poate atribui contului
dumneavoastră căutarea de către dumneavoastră a unui magazin. Dacă nu doriți ca Google să conecteze
acest eveniment la contul dumneavoastră, vă puteți deconecta înainte de a utiliza funcția de căutare a
magazinului.
Mai multe informații despre Google Maps API și utilizarea datelor de către Google pot fi găsite la
https://policies.google.com/privacy și https://maps.google.com/help/terms_maps.html
Temeiul juridic este interesul legitim al C&A de a oferi clienților posibilitatea de a căuta magazine online în
apropierea locației dumneavoastră, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. (f) din GDPR.

5. Comunicarea prin e-mail
Ne puteți contacta prin e-mail utilizând adresa de e-mail ar-internet(at)canda.com sau una dintre celelalte
adrese de e-mail aflate sub lista de contacte. Toate datele cu caracter personal legate de expeditorul email-ului vor fi transferate și stocate în cadrul C&A. E-mail-ul dumneavoastră poate fi transferat către alte
entități din cadrul Grupului de societăți C&A sau către Arvato eCommerce Beteiligungsgesellschaft mbH
(în continuare denumit „Arvato”), dacă acest lucru este necesar pentru a vă procesa solicitarea. Arvato
oferă servicii clienților pentru C&A.
Vă rugăm să rețineți că conținutul e-mailurilor necriptate poate fi citit de terți și că acestea nu sunt potrivite
pentru o comunicare confidențială.
Temeiul legal pentru procesarea datelor transferate prin e-mail este art. 6 alin. 1 lit. (f) din GDPR, respectiv
interesul legitim al C&A de a vă procesa solicitarea.
C&A șterge datele dumneavoastră de îndată ce se răspunde solicitării dumneavoastră.
Vă puteți retrage consimțământul dumneavoastră de a vă păstra datele dumneavoastră cu caracter
personal în orice moment, trimițând un e-mail la adresa dataprotectionRO@canda.com. Vă rugăm să
rețineți că nu mai putem comunica în cazul în care vă retrageți consimțământul. În acest caz, C&A va șterge
toate datele cu caracter personal pe care le-am primit și stocat în cursul desfășurării contactului cu
dumneavoastră.
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III.

Notificarea modificărilor

C&A poate revizui ocazional această declarație de confidențialitate pentru a reflecta modificări ale modului
în care colectăm, folosim sau dezvăluim informațiile. Vă vom notifica cu privire la aceste modificări și la
declarația revizuită privind confidențialitatea pe pagina noastră de internet.
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