
Regulament cookie 

 

1. Prezentare operator de date 

Denumire Somogyi Elektronic SRL 

Adresa RO-400337 Cluj Napoca, Str. Prof. Dr. Gh. 

Marinescu, Nr. 2, Jud. Cluj 

 

Date de contact 

e-mail Date de contact 

telefon (264) 406 488 

site www.somogyi.ro 

Persoana de contact Administratorul Somogyi Elektronic SRL / 

responsabilul GDPR 

 

II. Prelucrarea datelor legate de vizita dumneavoastră pe site-ul www.somogyi.ro 

În scopul analizării comportamentului utilizatorilor în timpul navigării pe site-ul web, 

Operatorul de date utilizează Google Analytics, care colectează și prelucrează numai informații 

anonime. Google Analytics furnizează Operatorului de date informații care pot fi utile pentru a 

îmbunătăți site-ul web și pentru a spori experiența utilizatorului.  

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor de măsurare, consultați 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu. Pentru a renunța la analiza 

datelor, vă rugăm să faceți clic pe link-ul 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu. 

III. A www.somogyi.hu weboldal látogatásával összefüggő cookie-khoz 

kapcsolódó adatkezelés 

1. Utilizarea Cookie-urilor  

Când utilizați acest site, puteți utiliza browserul web al browserului pentru a salva pachete de 

date mici (cookies) pe calculator. Cookie-urile sunt o practică obișnuită în cultura de internet 

de astăzi. Alte date create de sistemul de operare și aplicațiile sistemului de operare afectat 

sunt independente de Operatorul de date și nu au niciun efect asupra managementului 

acestora. 

2. Scopul prelucrării datelor în cazul unor Cookie-uri: 

• PHPSESSID: este necesară pentru rularea funcțională și sigură a magazinului online.  

• _ga, _gid, _gat : în vederea funcționării Google Analytics poate salva cookie-uri pe 

calculator, care sunt utile pentru furnizarea informațiilor în vederea dezvoltarea paginii 

web, respectiv pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului. 

• somogyi-webshop-user: necesar pentru punerea în aplicare a funcției "Observațiile 

utilizatorului". 

• somogyi-webshop-cart: necesar pentru funcționarea  "Coșului de cumpărături". 

http://www.somogyi.hu/


• agree-cookie-policy: necesar pentru memorarea faptului, că utilizatorul a dat clic pe 

butonul „De acord” în momentul când o fereastră pop-up a amintit de faptul că „Prin 

continuarea navigării pe pagină vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor”.  

• somogyi-webshop-new: responsabil pentru notificarea Partenerilor cu privire la faptul 

că are știri necitite. 

3. Baza legală a prelucrării datelor 

prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea contractului, respectiv o obligație legală 

[GDPR, art. 6., alin. (1), lit. f)]. 

4. Gama de date prelucrate, durata manipulării datelor pentru câteva din cookie-uri:  

Nume Termen 

de 

expirare 

Descriere 

PHPSESSID Până la 

închidere

a 

browser-

ului 

Până la închiderea sesiunii. Este folosit pentru a stabili o 

conexiune între server și utilizator și pentru a identifica 

sesiunea. 

_ga 2 ani Servește pentru distingerea utilizatorilor (text original 

Google: Used to distinguish users.) 

_gid 24 ore Servește pentru distingerea utilizatorilor (text original 

Google: Used to distinguish users.) 

_gat 1 minut Utilizat pentru controlul frecveței cererilor utilizatorilor 

(text original Google: Used to throttle request rate. If 

Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, 

this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>) 

somogyi-webshop-

user 

180 zile Cookie pentru memorarea înregistrării. 

somogyi-webshop-

cart 

180 zile Cookie pentru identificarea coșului de cumpărături realizat 

fără înregistrare. 

agree-cookie-policy 180 zile Ați închis fereastra de avertizare despre Cookie Policy. 

somogyi-webshop-

news 

1 zi Ați închis fereastra de atenționare despre știrile necitite. 

 

5. Datele nu vor fi transmise. 

Activarea, dezactivarea și ștergerea modulelor Cookie: 

Browser-ul utilizat vă oferă posibilitatea să acceptați, blocați sau ștergeți cookie-urile. 

Majoritatea browser-elor moderne vă oferă posibilitatea ca pentru unele pagini să blocați, iar 

pentru altele să acceptați cookie-uri. În cazul blocării cookie-urilor, nu garantăm funcționarea 

deplină a paginii noastre! Poate cauza funcționare defectuoasă și anormală!  

Dacă utilizați browserul Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid 

 

Dacă utilizați browserul Mozilla (Firefox): https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-

websites-store-on-your-computer 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer


Dacă utilizați browserul Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-

cookies-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879 

 

Dacă utilizați browserul Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

 

  

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-cookies-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-cookies-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


IV. Opțiuni de aplicare a legii 

1. Dreptul la informare  

Operatorul de date oferă aceste informații într-o formă concisă, inteligibilă, clară și ușor 

accesibilă cu privire la persoanele vizate implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. 

2. Dreptul de acces al persoanei vizate 

Persoana în cauză poate solicita informații de la Operatorul de date cu privire la faptul că 

datele sale personale sunt procesate și, dacă da, are dreptul să acceseze datele sale personale și 

informațiile următoare: 

- scopul prelucrării datelor, 

- categoriile de date cu caracter personal în cauză, 

- destinatarii la care sunt sau vor fi comunicate date cu caracter personal, 

- durata prevăzută pentru stocarea datelor cu caracter personal; 

- dreptul la rectificare, ștergere sau limitarea prelucrării și dreptul la opunere, 

- dreptul de a depune o plângere adresată autorității de supraveghere, 

- dacă datele nu au fost colectate de la persoana vizată, sursele de date, 

- luarea deciziilor automate, inclusiv profilarea, precum și logica utilizată și informații 

privind importanța gestionării acestor date și consecințele probabile pentru persoana 

vizată. 

Persoana vizată poate solicita Operatorului de date ca subiectul prelucrării datelor să-i fie pus 

în copie la dispoziție. Pentru fiecare copie suplimentară, operatorul de date poate percepe o 

taxă rezonabilă. În cazul în care persoana vizată și-a trimis solicitarea în format electronic, 

informațiile vor fi furnizate de Operator într-un format electronic extins (e-mail), excepțând 

cazul în care persoana solicită altfel.  

3. Dreptul la rectificare 

Persoana vizată poate solicita  

- rectificarea datelor personale incorecte, 

- completarea datelor sale personale incomplete.  

Operatorul de date va proceda imediat la corecțiile efectuate în cazurile de mai sus și va 

informa persoana la care i-au fost comunicate datele cu caracter personal. La solicitarea 

persoanei vizate, operatorul de date va divulga acestuia destinatarii informării. 

 

4. Dreptul la ștergere: 

O persoană poate solicita ca datele sale cu caracter personal să fie șterse de către persoana 

care gestionează datele fără întârziere, cu condiția ca 

- datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul din care au fost colectate sau 

prelucrate, 

- persoana vizată își retrage consimțământul și prelucrarea datelor nu are alt temei juridic, 

- persoana vizată se opune prelucrării datelor și nu există un motiv legitim primar pentru 

prelucrarea datelor, 

- datele cu caracter personal au fost tratate ilegal, 



- datele cu caracter personal trebuie șterse ca obligație legală prevăzută de legea UE sau 

al statelor membre, respectiv 

- colectarea de date cu caracter personal a fost legată de furnizarea de servicii ale societății 

informaționale. 

Ștergerea datelor nu poate fi inițiată când este necesară gestionarea datelor pentru:  

- să exercite dreptul la libertatea de exprimare și la accesul la informație, 

- îndeplinirea unei obligații din partea legislației UE sau a statului membru aplicabilă 

Operatorului de date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru 

îndeplinirea unei sarcini exercitate în exercitarea autorității publice exercitate în 

interes public sau asupra operatorului de date, 

- pe baza interesului public în domeniul sănătății publice, 

- în scopuri de arhivare a intereselor publice, în scopuri științifice și istorice de cercetare 

sau în scopuri statistice, sau 

- să prezinte, să aplice sau să protejeze creanțele juridice. 

Operatorul de date informează despre ștergere persoanele la care au fost anterior dezvăluite 

date cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau 

necesită eforturi disproporționate. La cererea persoanei vizate, controlorul de date informează 

persoana vizată a destinatarilor respectivi. 

 

 

5. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor 

La cererea persoanei vizate, Operatorul de date limitează prelucrarea datelor, dacă: 

- persoana în cauză contestă acuratețea datelor cu caracter personal. În acest caz, 

restricția va continua până când Operatorul de date verifică exactitatea datelor 

personale, 

- manipularea datelor este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor și, în 

schimb, solicită restricționarea acestora, 

- administratorul de date nu mai are nevoie de date cu caracter personal, ci trebuie să 

prezinte, să aplice sau să protejeze revendicarea legală a persoanei vizate; sau 

- persoana în cauză se opune prelucrării datelor În acest caz, restricția durează până 

când se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului de date au prioritate față de 

motivele legitime ale persoanei vizate. 

În cazul în care intră în vigoare restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, datele 

personale cu excepția stocării se pot prelucra doar în cazurile în care persoana vizată a fost de 

acord, sau pentru a solicita, aplica sau proteja creanțele juridice sau să protejeze drepturile 

altei persoane fizice ori juridice sau în cazurile de interes public al UE sau al unui stat 

membru al acesteia. 

 

În cazul în care restricționarea gestionării datelor este rezolvată, Operatorul de date va 

informa în prealabil persoana vizată. 

Operatorul de date informează persoana căreia i-au fost dezvăluite informațiile cu caracter 

personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau necesită eforturi 

disproporționate. La cererea persoanei vizate, Operatorul de date informează persoana vizată a 

destinatarilor respectivi. 

 



 6. Dreptul la portabilitatea datelor 

Partea vizată poate solicita ca datele personale furnizate de acesta către Operatorul de date să 

fie furnizate într-un format lizibil și ușor de citit de către un calculator, care apoi să le poată 

transmite altui operator de date. Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, persoana în 

cauză poate solicita transferul direct de date personale între operatorii de date. 

 

7. Dreptul la opunere 

Oricine poate în orice moment să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în vederea 

exercitării unui interes public sau a unei autorități publice exercitate asupra administratorului 

de date sau tratamentul intereselor legitime ale controlorului de date sau ale unei părți terțe, 

inclusiv profilarea pe baza acestor dispoziții.  

În cazul opunerii, operatorul de date nu va mai putea prelucra date cu caracter personal decât 

dacă este justificat prin motive legitime care se referă la interesele, drepturile și libertățile 

persoanei în cauză sau care se referă la prezentarea, validarea sau protejarea revendicărilor 

legale. 

8. Daune materiale și morale 

Dacă persoana care efectuează prelucrarea datelor produce daune asupra datelor persoanei 

vizate, aceasta este obligată să plătească despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. Este scutit de 

răspundere în cazul în care dovedește că nu este responsabil în procedura de producere a 

prejudiciului. 

9. Dreptul la Judecată 

În cazul încălcării drepturilor sale, persoana vizată poate să se îndrepte către Justiție. Procesul 

poate fi inițiat de persoana în cauză, în fața instanței competente din zona de domiciliu sau de 

reședință. 

10. Procedura autorității de protecție a datelor: 

În cazul încălcării drepturilor persoanei vizate, acesta se poate adresa către Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), 010336 

București, B.dul G.-ral Gh. Magheru, Nr. 28-30, sector 1, telefon (318) 059 211, 

www.dataprotection.ro.  

11. Alte reguli 

1. Persoana vizată, pentru exercitarea drepturilor sale cuprinse în prezenta informare la capitolul 

III., punctele 1-7., poate să contacteze Operatorul de date pe următoarele căi: 

postă: 400337 Cluj Napoca, Str. Prof. Dr. Gh. Marinescu, Nr. 2, județ Cluj 

e-mail: gdpr@somogyi.ro 

 

În termen de o lună de la primirea cererii, Operatorul de date va furniza informații în scris 

privind acțiunile întreprinse în urma cererii. În caz de nevoie această perioadă se poate 

prelungi pe încă două luni. Persoana vizată va fi informată cu privire la prelungire, indicând 

cauza întârzierii, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă cererea a fost depusă 



electronic, informațiile trebuie comunicate tot în acest mod, cu excepția cazului în care 

persoana interesată solicită altfel. 

În cazul în care Operatorul de date nu dă curs solicitării, persoana vizată va fi înștiințată despre 

motive în decurs de o lună, precum și despre căile de atac pe cale juridică. 

 

 


