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Politica privind cookie-urile și confidențialitatea 
Acest document descrie politica DYKA BV privind cookie-urile și confidențialitatea. 

Politica privind cookie-urile 

Această "politică privind modulele cookie" are scopul de a vă informa cu privire la utilizarea modulelor cookie 
de către DYKA BV (cu sediul în Steenwijk, înregistrată la Camera de Comerț din Zwolle la 24-02-2011 sub 
numărul 05027284, denumită în continuare "DYKA"). Atunci când vizitați site-ul nostru web, va apărea o 
fereastră pop-up care vă va solicita consimțământul explicit pentru utilizarea de cookie-uri. Dacă nu sunteți 
de acord cu utilizarea cookie-urilor, trebuie să modificați parametrii browserului dumneavoastră (a se vedea 
punctul 3). 

1. Ce sunt cookie-urile? 

Cookie-urile sunt fișiere de date de mici dimensiuni care sunt stocate temporar pe hard disk-ul computerului 
dumneavoastră prin intermediul browserului dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate în diverse scopuri: 
pentru a se asigura că site-ul web reține preferințele dvs., pentru a se asigura că nu trebuie să vă conectați de 
fiecare dată, pentru a colecta date statistice (câți vizitatori are site-ul web, ce pagini sunt cele mai vizitate 
etc.). 

2. Utilizarea cookie-urilor pe site-ul DYKA 

Pe site-ul web al DYKA sunt utilizate diferite tipuri de module cookie: 

2.1 Cookie-urile primare 

a. Cookie-uri funcționale și tehnice (cookie-uri necesare). 

Cookie-urile funcționale și tehnice sunt cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul DYKA să 
funcționeze corect, pentru a crea un cont, pentru a vă conecta etc. Aceste module cookie asigură, de 
asemenea, de exemplu, că, coșul de cumpărături își amintește ce produse ați ales în timpul vizitei 
dumneavoastră. 
 
Multe dintre modulele cookie utilizate de DYKA sunt module cookie de sesiune. Cu ajutorul modulelor 
cookie de sesiune, stocăm preferințele dumneavoastră pe durata unei anumite sesiuni. Aceste module 
cookie sunt șterse automat imediat ce închideți browserul web. Utilizând un cookie persistent, vă 
recunoaștem atunci când vizitați din nou site-ul nostru web. Acest lucru permite ca site-ul web să fie 
adaptat în mod specific la preferințele dumneavoastră. Chiar dacă v-ați dat permisiunea de a plasa 
module cookie, putem reține acest lucru printr-un modul cookie (de exemplu, un instrument cookie). 

b. Google Analytics (cookie-uri de urmărire) 

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (Google'). 
Google Analytics utilizează cookie-uri care permit analiza utilizării de către dvs. a site-ului web. 
Informațiile generate de un modul cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt de obicei 
trimise la un server Google din SUA și stocate acolo. Atunci când activați anonimizarea IP pe acest site 
web, adresa dvs. IP este prescurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state 
care sunt membre ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa 
IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA și prescurtată acolo. În numele DYKA, Google 
va utiliza aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a compila 
rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii 
asociate cu utilizarea site-ului web și a internetului. Informații suplimentare în acest sens pot fi găsite la 
https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/learn/privacy.html.  



 
 

 

DYKA Group, part of Tessenderlo Group 
Politica privind cookie-urile  
Page 2  

2.2 Cookie-urile din social media 

Site-ul DYKA include butoane care vă permit să partajați pagini web sau anumite informații prin 
intermediul rețelelor sociale, cum ar fi Twitter, Facebook și Linkedln. DYKA nu este familiarizată cu 
conținutul datelor transmise astfel către rețelele de socializare sau cu utilizarea acestor date de către 
site-ul rețelei de socializare. DYKA nu are nicio influență în acest sens. Informații suplimentare privind 
utilizarea datelor dumneavoastră personale pot fi găsite în declarațiile de confidențialitate ale Twitter, 
Facebook și Linkedln. 
 
În plus, modulele cookie pentru rețelele sociale sunt utilizate de DYKA și de terți pentru a obține o 
imagine a intereselor dvs. probabile prin intermediul acestui site web și pentru a monitoriza campaniile 
publicitare. Informațiile despre vizita dvs. pe acest site web pot fi apoi combinate cu informații din 
vizitele anterioare pe alte site-uri web decât cele ale DYKA. Pe baza acestor interese, conținutul 
reclamelor care vă sunt afișate pe alte site-uri web poate fi adaptat la interesele dumneavoastră. Printre 
altele, acest site utilizează cookie-uri de socializare de la Google (Adwords) și Facebook( Facebook Pixel). 

3. Gestionarea cookie-urilor 

Puteți activa sau dezactiva cookie-urile prin intermediul setărilor browserului. Puteți să blocați anumite 
module cookie, să le permiteți sau să introduceți anumite site-uri web ale căror module cookie-uri le 
acceptați. Cu toate acestea, ajustarea setărilor cookie-urilor și, în special, blocarea (anumitor) cookie-uri 
poate afecta utilizarea site-ului web și poate face ca unele pagini să nu fie afișate corespunzător. Mai multe 
informații despre activarea, dezactivarea și ștergerea modulelor cookie pot fi găsite în instrucțiuni și/sau prin 
utilizarea funcției de ajutor a browserului. 
 
Cookie-urile care ar fi putut fi deja instalate pe computerul dvs. înainte de ajustarea setărilor browserului nu 
sunt afectate de aceste modificări. Prin urmare, va trebui să ștergeți dvs. aceste module cookie instalate 
anterior pentru a le dezactiva. 

4. Modificări 

Vă rugăm să consultați întotdeauna cea mai recentă versiune a acestei politici privind modulele cookie, care 
poate fi găsită pe site-urile DYKA făcând clic pe link-ul "Politica privind confidențialitatea și modulele cookie" 
din partea de jos a paginii. Orice modificare a politicii actuale privind modulele cookie va intra în vigoare 
imediat ce va fi publicată pe site. 
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Politica de confidențialitate 

Obligația de protecție a datelor 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru DYKA BV (cu sediul în 
Steenwijk. Înregistrată la KvK. din Zwolle la 24-02-2011 sub numărul 05027284, denumită în continuare 
"DYKA") și pentru ca modul nostru de desfășurare a activității să fie în conformitate cu legile aplicabile în 
materie de confidențialitate, protecție și securitate a datelor. Vă rugăm să citiți cu atenție politica noastră de 
confidențialitate pentru a înțelege modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal pe care ni le 
furnizați. Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sunteți de acord cu utilizarea acestora 
în conformitate cu această politică. 

Datele personale pe care alegeți să le furnizați 

Prin intermediul acestui site web, DYKA nu colectează date cu caracter personal de la dvs. (cum ar fi numele, 
adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail ("date cu caracter personal"), cu excepția cazului în care 
alegeți în mod voluntar să le furnizați (de exemplu, prin înregistrarea ca utilizator al magazinului nostru web, 
participarea la un sondaj sau comunicarea locației dvs.). Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor 
fi stocate și utilizate doar pentru a vă răspunde la întrebări, pentru a procesa comenzi sau pentru a gestiona 
solicitări. 

Protecția datelor cu caracter personal 

DYKA tratează datele dumneavoastră personale cu mare atenție. Doar un număr limitat de angajați din 
departamentul nostru IT și din echipa care întreține site-ul web, precum și un număr de persoane specifice 
din cadrul organizației care răspund la întrebările dumneavoastră sau procesează comenzile, au acces la 
datele dumneavoastră personale și le pot modifica sau șterge. 

Dispoziții restrictive 

În cazul în care informațiile furnizate sunt dăunătoare, obscene, amenințătoare sau pasibile de pedeapsă, sau 
pot avea consecințe penale, ne rezervăm dreptul de a stoca, utiliza sau dezvălui astfel de informații după cum 
considerăm adecvat, la discreția noastră exclusivă. 

Legături către alte site-uri web 

DYKA nu este responsabilă pentru politicile de confidențialitate sau pentru conținutul altor site-uri web, chiar 
dacă ajungeți la un alt site web prin intermediul linkurilor de pe site-ul nostru sau dacă ajungeți la site-ul 
nostru printr-un link de pe un alt site web. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a oricărui site pe 
care îl vizitați. 

Cum ne puteți contacta? 

În conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal, care a intrat în vigoare în Țările de Jos 
la 6 iulie 2000, și cu Directiva europeană 97/66/CE din 24 octombrie 1995, în anumite circumstanțe aveți 
dreptul de a avea acces la datele dvs. cu caracter personal colectate și prelucrate de noi și dreptul de a 
modifica sau șterge aceste date. Dacă doriți să modificați sau să ștergeți datele dumneavoastră sau dacă aveți 
orice alte întrebări referitoare la această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la 
info@dgka.nl. De asemenea, vă puteți accesa și modifica singur datele dvs. personale pe site-ul nostru web 
prin "My DYKA" > Date personale. 
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