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Volvo Group tratează foarte serios problema confidenţialităţii. Preţuim încrederea pe care ne-o 

acordaţi prin faptul că ne furnizaţi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal. Vă vom 

folosi întotdeauna informaţiile cu caracter personal într-un mod corect şi demn de încrederea 

acordată. 

 Vom fi mereu deschişi cu dumneavoastră cu privire la informaţiile pe care le colectăm, la ceea 

ce facem cu ele, la entităţile cu care le partajăm şi la persoanele pe care ar trebui să le contactaţi 

dacă aveţi nelămuriri. 

Confidenţialitatea generală a site-ului web 

Puteţi folosi universul reprezentat de site-ul web Volvo Group fără a vă dezvălui identitatea. Mai 

jos sunt prezentate detalii privind informaţiile pe care le colectăm în mod standard atunci când 

accesaţi site-urile web. Dacă vă înregistraţi pentru oricare dintre serviciile noastre sau ne 

contactaţi prin intermediul formularelor, vor exista informaţii detaliate despre modul în care sunt 

procesate datele dumneavoastră de înregistrare. 

Identitatea şi datele de contact ale operatorului şi ale responsabilului cu confidenţialitatea 

AB Volvo („VOLVO”), în calitate de operator de date cu caracter personal, răspunde de 

prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră în conformitate cu legile şi 

reglementările aplicabile privind protecţia datelor. 

Dacă aveţi întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă 

rugăm să contactaţi responsabilul cu confidenţialitatea de la Volvo Group 

la gpo.office@volvo.com sau prin poştă sau telefonic la: 

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Suedia  

+46 (0)31 66 00 00  

Ce categorii de date cu caracter personal va procesa VOLVO, în ce scop şi cu ce temei legal? 

Atunci când accesaţi orice site web VOLVO, browserul dumneavoastră este configurat din punct 

de vedere tehnic pentru a transmite în mod automat următoarele date („date din jurnal”) către 

serverul nostru, pe care le colectăm apoi în fişiere jurnal: 

Data accesării 

mailto:gpo.office@volvo.com


Ora accesării 

URL site de referinţă 

Fişier preluat 

Volumul de date transmise 

Tip şi versiune de browser 

Sistem de operare 

Adresa IP 

Numele de domeniu al furnizorului dumneavoastră de servicii de internet 

Acestea sunt exclusiv informaţii care nu permit să fiţi identificat. Aceste informaţii sunt necesare 

în scopuri tehnice, pentru a vă furniza în mod corespunzător conţinutul solicitat, iar colectarea lor 

este un aspect inevitabil al utilizării site-urilor web. Datele din jurnal sunt analizate doar în 

scopuri statistice, pentru a îmbunătăţi site-ul web şi funcţionalitatea acestuia. Volvo va procesa 

datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza interesului legitim din punct de vedere juridic. 

Interesele legitime ale VOLVO includ interesul de a gestiona site-urile web în conformitate cu 

practicile comerciale corecte şi de a menţine disponibilitatea şi funcţionalitatea site-urilor web.  

Cookie-uri 

Folosim cookie-uri şi pixeli de urmărire pentru a colecta date referitoare la utilizarea de către 

dumneavoastră a site-ului, pentru a adapta site-ul la nevoile utilizatorilor săi. Colectarea acestor 

date de utilizare şi crearea unui profil de utilizare se realizează în mod anonim, utilizând un ID 

de modul cookie. Creăm şi stocăm aceste profiluri de utilizare numai în formă anonimizată şi nu 

le corelăm cu numele dumneavoastră sau cu orice alte informaţii care vă pot dezvălui identitatea, 

cum ar fi adresa de e-mail. 

Modulele cookie nu pot fi utilizate pentru a rula programe sau pentru a introduce viruşi în 

computer. Cu ajutorul informaţiilor cuprinse în modulele cookie, putem simplifica navigarea şi 

putem facilita afişarea corectă a site-urilor noastre web. 

Fiecare site web are propria declaraţie privind modulele cookie, în cadrul căreia, în calitate de 

utilizator, veţi regăsi informaţii despre utilizarea exactă a modulelor cookie pentru site-ul web 

respectiv.  

Transmiterea datelor către terţi 

În cazul în care este necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor cu caracter personal, 

VOLVO poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către altă companie din 

cadrul Volvo Group, inclusiv către companii din afara Uniunii Europene sau din afara Spaţiului 

Economic European UE/SEE. De asemenea, în cazul în care este necesar pentru a îndeplini 



scopul prelucrării datelor cu caracter personal, VOLVO poate să transmită datele dumneavoastră 

cu caracter personal către companii şi furnizori terţi, inclusiv către companii şi furnizori din afara 

UE/SEE. 

Colaborăm cu o gamă largă de furnizori de servicii pentru a vă oferi universul site-ului web 

Volvo Group. VOLVO se va asigura că sunt implementate garanţii adecvate care să ofere un 

nivel adecvat de protecţie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform prevederilor 

legale aplicabile privind protecţia datelor. . 

Linkuri către site-urile noastre web 

Site-urile noastre web pot conţine linkuri către alte site-uri web. Nu avem nicio influenţă asupra 

conformităţii sau neconformităţii operatorilor acestor site-uri web în raport cu prevederile 

privind protecţia datelor. 

Cât timp va păstra VOLVO datele dumneavoastră cu caracter personal? 

VOLVO va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp cât este necesar pentru a 

îndeplini scopurile pentru care au fost colectate datele cu caracter personal.  

Drepturile de protecţie a datelor dumneavoastră 

Aveţi dreptul să solicitaţi de la VOLVO informaţii despre datele dumneavoastră cu caracter 

personal procesate de VOLVO şi despre accesul la aceste date cu caracter personal. De 

asemenea, aveţi dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, dacă acestea sunt 

incorecte, şi să solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Mai mult, aveţi 

dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal, ceea ce înseamnă că 

solicitaţi ca VOLVO să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal doar la anumite 

circumstanţe. 

De asemenea, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor pe baza interesului legitim în acest 

sens sau prelucrării datelor pentru marketing direct. De asemenea, aveţi dreptul la 

transferabilitatea datelor (adică la transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către un 

alt operator) în cazul în care prelucrarea acestora de către VOLVO este efectuată pe baza 

consimţământului sau a obligaţiei contractuale şi este automatizată.  

De asemenea, aveţi dreptul să depuneţi către o autoritate de supraveghere orice plângere aveţi cu 

privire la modul în care VOLVO prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. 

  

Mai multe informaţii despre drepturile subiecţilor datelor  
 

https://author.aemforvg.com/content/volvo-group/global/en/tools/privacy/privacy-ro/data-subject-rights.html

