
Politica privind cookie-urile 

I. Prezentarea operatorului 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 gdpr@somogyi.ro 

telefon +4 (0)264 406 488 

site www.somogyi.ro 

Persoana de contact Administratorul Somogyi Elektronic SRL / 

responsabilul GDPR 

 

II. Prelucrarea datelor legate de cookie-uri în legătură cu vizitele pe site-ul www.somogyi.ro 

1.1. Utilizarea modulelor Cookie 

În timpul utilizării și navigării pe site-ul web, Operatorul de date poate plasa mici pachete de date 

(cookie-uri) pe dispozitivul persoanei vizate prin intermediul browserului utilizatorului.  

Un cookie este un pachet de informații text (fișier text) care este trimis și plasat pe dispozitivul dvs. 

de către serverul web care deservește o pagină web, pentru a înregistra informații despre utilizator, 

funcționarea site-ului web sau chiar relația dintre utilizator și serverul web. Unele dintre modulele 

cookie pe care le folosim sunt esențiale pentru buna funcționare a anumitor servicii, altele colectează 

informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului web. Unele cookie-uri sunt doar temporare și 

dispar atunci când browserul este închis, dar există și versiuni persistente care rămân pe computerul 

dumneavoastră pentru o perioadă de timp. Unele cookie-uri sunt plasate de către terți și sunt citite de 

către aceștia. 

Vă informăm că site-ul nostru utilizează/poate utiliza Google Analytics, Google Remarketing, 

AdWords Conversion Tracking și codurile de remarketing Facebook și TikTok. Aceste programe pot 

plasa cookie-uri pe computerul utilizatorului care colectează date despre utilizator. Utilizatorii pot 

autoriza Operatorul să utilizeze programele Google Analytics, Google Remarketing, AdWords 

Conversion Tracking, Facebook și TikTok Remarketing, prin activarea cookie-urilor relevante. În 

plus, Utilizatorul poate renunța în orice moment la înregistrarea și stocarea de cookie-uri pentru viitor. 

Puteți găsi informații detaliate despre modul în care funcționează publicitatea comportamentală în 

general, precum și informații despre modulele cookie și sfaturi specifice despre cum să navigați în 

siguranță pe internet, în ghidul privind protecția datelor online și publicitatea comportamentală de 

mai jos: https://www.youronlinechoices.com/ro/. 

Operatorul de date rulează așa-numitele reclame de remarketing (codul google analytics, codul de 

remarketing google adwords, codul de urmărire a conversiilor google adwords, codul de remarketing 

facebook, codul de urmărire a conversiilor facebook) prin intermediul Facebook, Google AdWords 

și TikTok. Acești furnizori de servicii pot colecta sau primi date de pe site-ul web al Furnizorului de 

servicii folosind cookie-uri, web și tehnologii similare. Aceștia utilizează aceste date pentru a furniza 

servicii de măsurare sau pentru a direcționa anunțurile, iar aceste anunțuri direcționate pot apărea pe 

site-uri web suplimentare din rețeaua de parteneri Facebook și Google. Listele de remarketing nu 

conțin date cu caracter personal ale vizitatorului și nu sunt potrivite pentru identificarea persoanei. 

http://www.somogyi.ro/


Utilizatorii pot dezactiva utilizarea cookie-urilor Google sau al identificatorilor de dispozitiv în 

setările Google Ads, pot renunța la cookie-urile de la furnizorii de servicii terți pe pagina de renunțare 

a Network Advertising Initiative Opt Out - NAI: Network1 Advertising Initiative (thenai.org) sau pot 

controla utilizarea identificatorilor de dispozitiv direct în setările dispozitivului, Introducere Google 

Ads - Android - Ajutor pentru anunțuri 2. 

1.2. Facebook remarketing 

Furnizorul de servicii utilizează pe site-ul web așa-numitul "pixel Facebook" al rețelei sociale operate 

de Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA) și Facebook Ireland Ltd. (4 Grand 

Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda). Pixelul Facebook permite Facebook să 

direcționeze vizitatorii site-ului web pentru a afișa reclame Facebook, pentru a crește eficiența 

reclamelor Facebook (în scopul creării unei liste de remarketing) și pentru a analiza eficiența 

reclamelor noastre Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață, deoarece Furnizorul de 

servicii poate afla dacă Utilizatorii au ajuns pe site-ul web prin clic pe o reclamă Facebook. Facebook 

încorporează pixelul Facebook direct atunci când deschideți Site-ul, care poate plasa un cookie pe 

dispozitivul dumneavoastră. Dacă Utilizatorul se conectează ulterior la Facebook sau vizitează pagini 

Facebook în timp ce este conectat, vizita sa pe Site va fi înregistrată în profilul său. Astfel, după 

vizitarea Site-ului, este posibil să vedeți reclame pe site-urile web ale furnizorilor de servicii externe, 

cum ar fi Facebook. Listele de remarketing nu sunt potrivite pentru identificarea persoanei. Acestea 

nu conțin date personale ale vizitatorului, ci doar identifică software-ul browserului. 

Cu toate acestea, datele sunt stocate și procesate de Facebook, astfel încât pot fi legate de profilul 

utilizatorului. Facebook prelucrează datele în conformitate cu propria politică de gestionare a 

datelor. Astfel, pentru mai multe informații despre modul în care funcționează pixelul de 

remarketing și despre modul în care sunt afișate reclamele Facebook în general, utilizatorul poate 

găsi mai multe informații în politica de confidențialitate a Facebook la următorul link: 

https://www.facebook.com/policy.php; https://www.facebook.com/policies/cookies/. Utilizatorul 

poate, în setările anunțurilor personale, să interzică înregistrarea datelor de către Facebook pixel și 

utilizarea datelor sale în scopul afișării anunțurilor Facebook pe următoarea pagină: 

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.  

1.3. Google Analytics:  

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

servicii utilizează Google Analytics, care colectează și procesează numai informații anonime. Google 

Analytics furnizează Furnizorului de servicii informații care pot fi utile pentru îmbunătățirea site-ului 

web, îmbunătățirea experienței utilizatorilor, generarea de statistici pentru site-ul web și analiza 

eficienței campaniilor. În acest context, Furnizorul de servicii poate primi informații despre numărul 

de vizitatori care au vizitat site-ul web și despre timpul petrecut de aceștia pe site. Programul 

recunoaște, de asemenea, adresa IP a utilizatorului, astfel încât poate urmări dacă utilizatorul este un 

vizitator nou sau unul care revine și ce subpagini a accesat utilizatorul pe site-ul web. 

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor măsurate, consultați 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro. Pentru a dezactiva măsurarea datelor, 

vă rugăm să faceți clic pe link-ul https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=ro. 

1.4. Urmărirea conversiilor Google Adwords și Remarketing: 

Scopul urmăririi conversiilor Google AdWords este de a permite Furnizorului de servicii să măsoare 

eficiența anunțurilor AdWords, precum și de a verifica acțiunile utilizatorilor, care sunt valoroase 

pentru Furnizorul de servicii. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul cookie-urilor plasate pe 

computerul utilizatorului, care sunt prezente timp de 30 de zile și nu colectează date cu caracter 

personal. 

https://thenai.org/opt-out/
https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?visit_id=638143897722018290-282713522&rd=1#mob
https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?visit_id=638143897722018290-282713522&rd=1#mob
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=ro


Furnizorul de servicii poate, de asemenea, prin utilizarea Google Remarketing, să colecteze în plus 

față de datele obișnuite ale Google Analytics și date DoubleClick Cookie. Acest lucru permite 

vizitatorilor site-ului web să vadă ulterior reclamele Furnizorului de servicii pe platformele 

publicitare gratuite Google. Codul de remarketing utilizează cookie-uri pentru a marca vizitatorii. 

Utilizatorul poate renunța la cookie-urile Google vizitând următoarea pagină pentru a renunța la 

reclamele Google: https://myaccount.google.com/data-and-personalization?pli=1 

În plus, utilizatorul poate găsi informații detaliate despre prelucrarea datelor de către Google la 

următoarele adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?gl=ro și 

https://support.google.com/analytics/answer/2700409.  

1.5. Tik-tok Remarketing 

Furnizorul de servicii utilizează așa-numitul pixel Tik Tok găzduit de platforma Tik Tok. Scopul 

acestuia este de a urmări și optimiza conversia reclamelor TikTok, de a construi un public țintă de 

clienți pentru viitoarele reclame și de a desfășura activități de remarketing pentru utilizatorii care au 

efectuat deja o activitate pe site-ul web.  

Politica de confidențialitate și notificarea Tik Tok sunt disponibile mai jos:  

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/ro-RO 

Utilizatorul poate seta sau dezactiva setările cookie-urilor TikTok în următoarea interfață:  

https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings?lang=ro 

1.6. Prelucrarea datelor prin intermediul rețelelor de socializare și al canalelor social media 

Furnizorul de servicii își afișează, de asemenea, produsele pe anumite platforme sociale, astfel încât 

utilizatorii platformei sociale respective să poată contacta furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii 

va vedea datele afișate în profilul utilizatorului (în special numele de profil al utilizatorului, eventual 

poza de profil afișată) dacă utilizatorul a permis acest lucru operatorului platformei sociale în propriile 

setări.  

Furnizorul de servicii este prezent pe următoarele platforme sociale:   

Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube 

Furnizorul de servicii oferă informații despre gestionarea datelor sale pe platformele sociale într-o 

informare separată despre gestionarea datelor.  

2. Scopul prelucrării pentru fiecare Cookie este: 

 

• PHPSESSID: utilizarea este necesară pentru operarea funcțională și sigură a magazinului 

online. 

• _ga, _gid, _gat_gtag_UA_*_*: în scopul Google Analytics, pe dispozitivul persoanei vizate 

pot fi plasate cookie-uri pentru a furniza operatorului informații utile pentru dezvoltarea site-

ului web și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. 

• _fbp: cookie necesar pentru ca Facebook Pixel să funcționeze. 

• _tt_enable_cookies, _ttp: cookie-uri necesare pentru funcționarea pixelului TikTok.  

• somogyi-webshop-user: necesar pentru implementarea funcției "Comentariul utilizatorului". 

• somogyi-webshop-cart: necesar pentru funcționarea funcționalității "Coș". 

https://myaccount.google.com/data-and-personalization?pli=1
https://policies.google.com/technologies/ads?gl=ro
https://support.google.com/analytics/answer/2700409
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/ro-RO


• somogyi-webshop-new: care este responsabil pentru alertarea partenerilor cu privire la 

noutățile necitite. 

• Cookie-uri de remarketing (_fpb): pentru a desfășura activități de remarketing în legătură cu 

utilizatorii care au efectuat deja o activitate pe site. 

• cookie_consent_user_accepted: acest cookie stochează dacă utilizatorul a acceptat setările 

cookie-urilor de pe site-ul web. 

• cookie_consent_level: acest modul cookie stochează nivelurile de setare a modulelor cookie 

("strictly-necessary" - obligatoriu; "funcționalitate" - funcțional; "tracking" - coduri de 

urmărire; "targeting" - publicitate direcționată) pe care utilizatorul le-a acceptat. 

• agree-cookie-policy: utilizat pentru a indica faptul că "Utilizând acest site, sunteți de acord cu 

utilizarea cookie-urilor pe acest site". Utilizatorul face clic pe butonul "OK" din fereastra de 

informare.  

3. Baza legală pentru prelucrarea datelor: 

Baza legală pentru prelucrarea cookie-urilor care sunt esențiale pentru operarea funcțională și sigură 

a site-ului web și a magazinului online este interesul legitim al Operatorului de date {articolul 6 

alineatul (1) litera (f) din GDPR}. Pentru toate celelalte cookie-uri, în afară de acestea, temeiul juridic 

pentru prelucrare este consimțământul voluntar și informat al utilizatorului {articolul 6(1)(a) GDPR}. 

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

Nume Termen 

de 

expirare 

Descriere 

PHPSESSID Până la 

închiderea 

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_gtag_UA_*_* 1 minut Utilizat pentru a controla frecvența cererilor. (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> ). 

_fbp 1 an Utilizat pentru măsurătorile Facebook 

_tt_enable_cookie 1 an stochează acceptarea de cookie la TikTok 

_ttp 1 an Cookie utilizat pentru măsurătorile de date TikTok. 

somogyi-webshop-user 180 zile Cookie pentru memorarea înregistrării. 

somogyi-webshop-cart 180 zile Cookie pentru identificarea coșului de cumpărături 

realizat fără înregistrare. 

somogyi-webshop-news 1 zi Dacă ați închis fereastra de atenționare despre știrile 

necitite. 

cookie_consent_user_accepted  acest modul cookie stochează dacă utilizatorul a 

acceptat setările cookie-urilor de pe site-ul web. 

cookie_consent_level  acest modul cookie stochează ce nivelul de Cookie 

acceptat de utilizator ("strict necesar"; "funcțional"; 

"urmărire"; "direcționare"). 



 

5. Datele nu vor fi transferate către terți. 

 

6. Activarea, dezactivarea, ștergerea cookie-urilor: 

Puteți activa, dezactiva sau șterge modulele cookie cu ajutorul browser-ului dvs. Dacă doriți să vă 

gestionați setările cookie-urilor sau să dezactivați funcția, puteți face acest lucru din browserul dvs. pe 

propriul calculator. Această opțiune poate fi găsită în meniul de setări privind cookie-urile/cookies/funcția 

de urmărire, funcția de instrumente a browserului, dar, în general, puteți seta ce funcții de urmărire doriți 

să activați/dezactivați pe computerul dvs. în secțiunea Instrumente > Setări > Setări de confidențialitate. 

Utilizatorii care nu doresc ca Google Analytics să raporteze cu privire la vizita lor pot instala extensia de 

browser Google Analytics disable. Acest add-on instruiește scripturile JavaScript ale Google Analytics 

(ga.js, analytics.js și dc.js) să nu mai trimită informații despre vizite către Google. În plus, vizitatorii care 

au instalat add-on-ul de blocare a browserului nu vor participa la experimentele de conținut. Pentru a 

bloca activitatea web a Analytics, vizitați pagina de blocare a Google Analytics și instalați add-on-ul pe 

browserul dvs. Pentru mai multe informații despre instalarea și eliminarea extensiei, consultați secțiunea 

de Ajutor din browser-ul dvs. Pentru mai multe informații despre cum să dezactivați fiecare cookie, 

consultați descrierea detaliată a fiecărui cookie.   

 

În cazul în care utilizați browserul 

- Chrome: 

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

- Mozilla (Firefox): https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-

your-computer 

- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-cookies-in-microsoft-

edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879 

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

 

7. Procesatorii de date:  

 

• Google LLC - hosting, analiză web (Sediul central: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, United States); Website: www.google.com, ww.google.com/gmail, 

www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about,www.google.com/docs/about 

• Facebook și Instragram:  Meta Platforms Ireland Limited - social media service (Sediul 

central: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda); Website: 

www.facebook.com 

• YouTube LLC – social media service (901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Statele 

Unite); Website:https://www.youtube.com/ 

• LinkedIn Ireland Unlimited Company - social media service (Wilton Place, Dublin 2, 

Irlanda); Website: https://www.linkedin.com/feed/ 

• TikTok Technology Limited - social media service (cu sediul la 2 Cardiff Lane Grand Canal 

Dock, Dublin); Website: https://www.tiktok.com/ 

 

III. Opțiuni de aplicare a legii 

1. Dreptul la informare 

Operatorul de date pune la dispoziția persoanelor vizate informații concise, inteligibile, clare și ușor 

accesibile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

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
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
http://www.google.com/spreadsheets/about,www.google.com/docs/about
http://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.tiktok.com/


2. Dreptul de acces al persoanei vizate 

Persoana vizată poate solicita informații de la operatorul de date cu privire la faptul că datele sale cu 

caracter personal sunt prelucrate și, în caz afirmativ, are dreptul de a obține acces la datele cu 

caracter personal și la următoarele informații: 

- 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, 

- în cazul în care datele nu au fost colectate de la persoana vizată, informații privind 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 să îi furnizeze o copie a datelor cu caracter 

personal care fac obiectul prelucrării. Pentru fiecare copie suplimentară, operatorul de date poate 

percepe o taxă rezonabilăÎn cazul în care solicitarea este făcută de persoana vizată prin mijloace 

electronice, informațiile sunt furnizate de către operator într-un format electronic utilizat în mod 

obișnuit (e-mail), cu excepția cazului în care persoana vizată solicită altfel.  

 

3. Dreptul la rectificare 

Persoana vizată poate solicita  

- rectificarea datelor personale incorecte, 

- completarea datelor sale personale.  

Operatorul de date va respecta cele de mai sus și îi va informa pe toți cei cărora le-au fost divulgate 

datele cu caracter personal cu privire la rectificare. La cererea persoanei vizate, Operatorul de date 

va furniza, la cererea acesteia, informații cu privire la acești destinatari. 

4. Dreptul la ștergere: 

O persoană poate solicita ca datele sale cu caracter personal care o privesc să fie șterse fără 

întârziere de către operator, în cazul în care 

- 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 prelucrate în mod 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 în cazul în care prelucrarea este necesară: 

- pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, 



- pentru a respecta o obligație în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru 

la care este supus operatorul și care se aplică prelucrării datelor cu caracter personal sau 

pentru a îndeplini o sarcină îndeplinită în interes public sau în exercitarea autorității publice 

cu care este învestit operatorul, 

- din motive de interes public în domeniul sănătății publice, 

- în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în 

scopuri statistice, sau 

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale. 

 

Operatorul informează toți cei cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal cu privire la 

ștergerea datelor, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort 

disproporționat. La cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată cu privire la 

destinatarii 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, 

- operatorul de date nu mai are nevoie de date cu caracter personal, dar persoana vizată are 

nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal; sau 

- persoana vizată 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, cu excepția 

stocării, pot fi prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, 

exercitarea sau apărarea unor pretenții legale sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane 

fizice sau juridice sau pentru interese publice importante ale UE sau ale unui stat membru 

 

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 

Persoana vizată poate solicita să primească datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a 

furnizat operatorului de date într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit 

automat și să transmită aceste date unui alt operator de date. În cazul în care acest lucru este fezabil 

din punct de vedere tehnic, persoana vizată poate solicita, de asemenea, transferul direct de date cu 

caracter personal între operatorii de date. 

7. Dreptul la opunere 

Persoana vizată se poate opune în orice moment prelucrării necesare în scopul intereselor legitime 

urmărite de operator sau de o parte terță, inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții. În 



cazul unei obiecții, Operatorul nu mai poate prelucra datele cu caracter personal, cu excepția unor 

motive legitime care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau 

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale. 

8. . Dreptul de a se adresa instanțelor 

Persoana vizată poate acționa în justiție în cazul în care drepturile sale sunt încălcate. Persoana 

vizată poate, de asemenea, să introducă acțiunea în fața instanțelor de judecată de la locul în care își 

are reședința sau domiciliul, la alegerea sa. 

9. 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.  

10. Alte reguli 

Persoana vizată poate depune o cerere de exercitare a drepturilor prevăzute la punctele 1-7 din 

capitolul III din prezentul aviz la următoarele date de contact ale operatorului de date: 

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. Dacă este necesar, această perioadă poate fi prelungită cu 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. 
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