
POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR PE WEBSITE 

  

I. INTRODUCERE 

Această politică descrie tipul de informații pe care Bunge Romania SRL („Bunge”, „Societatea” „noi” „a noastră”, 

sau „nouă”) le va colecta de la dvs. sau pe care dvs. ni le furnizați când ne vizitați site-ul www.uleiunisol.ro și 

metoda noastră în ceea ce privește, colectarea, folosirea, protecția și dezvăluirea acelor informații. Această 

politică nu se aplică informațiilor colectate offline de către noi sau prin orice alt mod, inclusiv de pe orice alt 

website administrat de către Societate sau o parte terță sau prin orice aplicație sau conținut (inclusiv publicitate) 

care poate fi accesată prin sau de pe Website. 

Societatea se obligă să vă protejeze intimitatea. Oferim această politică pentru a explica tipul de informații pe 

care le colectăm și pentru a vă informa în legătură cu practicile și directivele specifice care protejează securitatea 

și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm citiți cu atenție această politică. 

Dacă orice termen din această politică nu este acceptabil pentru dumneavoastră, vă rugăm să nu folosiți 

Website-ul sau să furnizați orice tip de date cu caracter personal. Această politică poate suferi modificări din 

când în când (consultați Revizii aduse la Politica Noastră de Protecție). 

 

II. INFORMAȚII PE CARE LE COLECTĂM DE LA DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM FACEM ACEST LUCRU 

Colectăm diferite tipuri de informații de la și despre utilizatorii Website-ului, care includ informații definite ca 

fiind date cu caracter personal („Date cu caracter personal”). 

II. 1. Informații pe care le colectăm de la dumneavoastră 

 Vizitatorii 

Așa cum este cazul multor alte website-uri, pe măsură ce navigați și interacționați cu Website-ul nostru, folosim 

tehnologii automate de colectare a datelor pentru a colecta informații specifice în legătură cu felul în care 

navigați, inclusiv: 

• Detalii în ceea ce privește accesarea Website-ului nostru, inclusiv resursele pe care le accesați și le utilizați 

pe Website-ul nostru, datele despre trafic, datele despre locul de unde ați accesat, jurnalele, limba, data și 

ora accesului, frecvența și alte date de comunicare. 

• Informații în legătură cu calculatorul dumneavoastră și conexiunea la internet, inclusiv sistemul de operare, 

domeniul gazdă și tipul de browser. 

• Detalii privind redirecționarea site-urilor web (URL). 

Informațiile colectate în mod automat sunt date statistice care ne ajută să ne îmbunătățim Website-ul și să 

oferim servicii mai bune și mai personalizate, inclusiv prin a ne permite să: 

• Determinăm modelele de trafic de pe website. 

• Numărăm accesările web. 

• Determinăm sursele de trafic pentru a putea să măsurăm și să îmbunătățim performanța site-ului nostru. 

• Să înțelegem ce pagini și conținut sunt cele mai populare și cele mai puțin populare. 

• Să observăm modelele de căutare pe site pentru a oferi indicații de navigare mai intuitive. 

• Să determinăm frecvența utilizatorilor și timpul dintre vizitele utilizatorilor. 

II. 2. Cookie-uri folosite pe acest Website 

Website-ul nostru folosește cookie-uri pentru o singură sesiune (temporar) și sesiuni multiple (persistent). 

Cookie-urile temporare durează doar atâta timp cât pagina de navigare web este deschisă și sunt folosite cu 

scopuri tehnice, cum ar fi permiterea unei navigări mai bune pe site-ul nostru. Cookie-urile dispar atunci când 

închideți pagina web. Cookie-urile persistente sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră pentru perioade mai 

lungi de timp și sunt folosite cu scopuri care includ urmărirea numărului de vizitatori unici pe site-ul nostru și 



informații cum ar fi numărul de vizualizări pe care o pagină le are, cât timp stă un utilizator pe o pagină și alte 

statistici web pertinente. 

Cookie-urile, prin ele însele, nu vor fi folosite de Societate pentru a vă dezvălui identitatea. Aceste informații 

identifică browser-ul dumneavoastră pe serverele noastre atunci când vizitați Website-ul. Dacă doriți să 

dezactivați folosirea cookie-urilor sau să le ștergeți oricând din calculatorul dumneavoastră puteți să le 

dezactivați sau să le ștergeți folosind browser-ul  dumneavoastră (consultați meniul „Ajutor” al browser-ului 

dumneavoastră pentru a învăța cum să ștergeți cookie-urile); cu toate acestea, trebuie să activați cookie-urile 

pentru a accesa anumite informații pe Website-ul nostru. 

Rapoartele noastre anuale și declarațiile de împuternicire sunt fără cookie-uri, conform regulamentelor SEC. 

Mai jos veți găsi o listă detaliată a cookie-urilor „first party” pe care le folosim pe Website-ul nostru: 

COOKIE-URILE „FIRST PARTY” 

Tip cookie Nume Scop Durata 

Session Wordpress 

wp-

settings-

{time}-

[UID] 

is used to customize the view of your admin interface and 

the front-end of the website. The value represented by 

[UID] is the individual user ID of the user as given to them 

in the users' database table. 

End of the Session; 

Temporary 

Google Analytics 

pentru a măsura 

interacțiunea 

utilizatorilor pe site 

_gid 

Folosit pentru a deosebi utilizatori unici. Acesta 

stochează și actualizează o valoare unică pentru 

fiecare pagină vizitată. Expiră automat după 24 de 

ore. 

24 ore; expiră automat 

Google – La fel ca mai 

sus 
_ga 

Determină ce domeniu să măsoare 

Deosebește utilizatori unici 

Memorează numărul și data vizitelor anterioare 

Memorează informațiile sursei de trafic 

Determină începutul și sfârșitul unei sesiuni. 

Memorează valoarea variabilelor personalizate la 

nivel de vizitator 

[notă– acesta nu stochează informații cu caracter 

personal ale utilizatorului; Generează la întâmplare 

un ID de client unic pentru noul utilizator; acesta are 

doar numărul generat la întâmplare iar informațiile 

cu caracter personal nu sunt stocate] 

Persistent (2 ani de la 

activare/actualizare) 

Google – La fel ca mai 

sus 
_gat 

Folosit pentru a reduce viteza de solicitare. Acesta 

limitează colectarea de date pe site-urile cu trafic 

ridicat. 

10 minute; expiră 

automat 

  

III. DE CE VĂ FOLOSIM INFORMAȚIILE 

Mai jos găsiți informații cu privire la motivul pentru care vă procesăm Datele cu Caracter Personal colectate 

despre dumneavoastră cât și temeiul juridic corespunzător. Vă procesăm informațiile atunci când procesarea se 

bazează pe: 

III. 1. Consimțământ, Interes Legitim sau Obligație Pre-contractuală 

Vizitatorii 

SCOPURILE PRELUCRĂRII TEMEI JURIDIC 



Gestionarea notificărilor pe e-mail și a 
transmisiilor web online 

Consimțământ  

Răspunsul la formularele „Contactați-ne”  Interes legitim de a conduce afacerea 
Societății așa cum se cuvine  

 

III. 2. Obligație legală 

Vizitatorii  

SCOPURILE PRELUCRĂRII TEMEI JURIDIC 

Respectarea obligațiilor legale, a investigațiilor de reglementare sau a 
litigiilor și protejarea societății împotriva prejudiciului, furtului, 
răspunderii juridice, fraudei, abuzului sau a altor abateri 

Obligație legală.  
 

  

IV. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI DUMNEAVOASTRĂ 

Vizitatorii 

Dezvăluim fără restricție informațiile despre utilizatorii noștri, și informații care nu identifică persoanele vizate. 

În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, dezvăluim Date cu caracter personal pe care le colectăm 

sau le furnizați conform descrierii din această politică: 

• Către orice membru al grupului nostru, filialele și societățile afiliate. 

• Către contractanți, furnizori, și alte părți terțe pe care le folosim pentru a desfășura afacerea sau care au 

legătură cu administrarea sau sprijinirea activităților descrise mai sus și care sunt constrânse prin obligații 

contractuale să păstreze Datele cu caracter personal confidențiale și să le folosească doar pentru scopurile 

pentru care le-au fost dezvăluite (de exemplu: furnizori de gazde de date, dezvoltatori și consultanți). 

• Către un cumpărător sau alt succesor în cazul unei fuziuni, cesionări, restructurări, reorganizări, dizolvări sau 

orice alt fel de vânzare sau transfer a unora sau tuturor activelor Societății, fie ca activitate continuă, fie ca 

parte a falimentului, lichidării sau unei procedurii similare în care Datele cu caracter personal deținute de 

Societatea noastră despre utilizatorii Website-ului fac parte din activele transferate. 

• Dacă suntem obligați să dezvăluim sau să vă împărtășim Datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta 

orice obligație legală sau pentru a impune sau a aplica termenii și condițiile noastre de utilizare și alte acorduri, 

inclusiv în ceea ce privește facturarea și colectarea; sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau 

siguranța Societății, a clienților noștri sau a altora. 

• Pentru alte scopuri, numai cu consimțământul dumneavoastră atunci când acest lucru este impus de legea și 

regulamentele aplicabile. 

 

V. TRANSFER TRANSFRONTALIER AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi transferate și stocate la o destinație în afara Spațiului 

Economic European („SEE”). De asemenea, vor fi procesate de către angajații din afara SEE care lucrează pentru 

noi sau alte entități acționând ca operatori de date în numele nostru. Aceste categorii includ angajații care se 

ocupă de, printre altele, îndeplinirea cererii sau comenzii dumneavoastră și furnizarea serviciilor de asistență. 

VI. PĂSTRAREA DATELOR 

Doar dacă nu este altfel specificat prin lege, Societatea va șterge Datele cu Caracter Personal atunci când acestea 

nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate; atunci când vă 

retrageți consimțământul (atunci când procesarea legală era bazată pe consimțământul dumneavoastră) și nu 

mai există nici un temei juridic pentru procesare; atunci când vă opuneți procesării și nu există motive legitime 

care prevalează pentru prelucrare; atunci când datele dumneavoastră personale au fost procesate ilegal; și când 

este necesar să se respecte obligațiile legale. 



VII. ALEGERI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MODUL ÎN CARE VĂ FOLOSIM ȘI DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE 

Depunem eforturi pentru a vă oferi posibilitatea de a face alegeri în ceea ce privește Datele cu caracter personal 

pe care ni le furnizați. Am creat mecanisme pentru a vă oferi control asupra informațiilor dumneavoastră după 

cum urmează: 

• Setările Cookie. Vă puteți seta browser-ul pentru a refuza toate sau unele cookie-uri de navigare, sau să vă 

informeze atunci când cookie-urile sunt transmise. Vă rugăm să luați la cunoștință că dacă dezactivați sau 

refuzați cookie-urile, unele părți alea acestui site vor fi inaccesibile sau nu vor funcționa așa cum trebuie. 

VIII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

Vă reamintim că vă puteți exercita următoarele drepturi în orice moment: 

• Dreptul de a cere acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal, care include dreptul de a obține 

confirmare de la noi, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate și dacă este cazul, 

accesul la Datele cu caracter personal și informații în legătură cu modul în care acestea sunt procesate. 

• Dreptul la corectarea sau ștergea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, ceea ce include dreptul de 

a vă completa Date cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, 

anumite drepturi de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal fără întârziere nejustificată. 

• Dreptul de a restricționa procesarea în ceea ce privește Datele dumneavoastră cu caracter personal, care 

include restricționarea noastră în a procesa Datele dumneavoastră cu caracter personal în anumite 

circumstanțe (de exemplu, atunci când contestați acuratețea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, 

procesarea este ilegală, datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul 

procesării sau ați obiectat împotriva procesării privind luarea de decizii individuale automatizate). 

• Dreptul de a obiecta împotriva procesării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care Date 

dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate în scopuri de marketing direct, în cazul în care 

prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în cazul în care 

prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terță parte, cu 

excepția cazului în care demonstrăm motive legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează 

astfel de interese. 

• Dreptul la portabilitatea datelor, care include anumite drepturi pentru a avea Datele dumneavoastră cu 

caracter personal transferate de la noi către alt operator de date. 

• Dreptul de a vă retrage consimțământul atunci când procesarea datelor este bazată pe consimțământul 

dumneavoastră. 

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. 

 

Orice cerere în legătură cu drepturile menționate mai sus se poate face prin trimiterea unui e-mail la 

joyce.yoo@bunge.com. 

IX. SECURITATEA DATELOR 

Am implementat măsuri făcute pentru a proteja Datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva pierderii 

accidentale și accesului, folosirii, modificării sau dezvăluirii neautorizate: 

Vizitatorii 

• Managementul identității și accesului (MIA) 

• Schimbarea parolei, 

• Monitorizarea controlului de acces prin gestionarea jurnalului, 

• Gestionarea și reacția în timp real la amenințări, inclusiv escaladări acolo unde este necesar; 

• Implementarea tehnologiilor firewall și a protecției DDoS de la terți împotriva activităților rău 

intenționate. 

În plus, un comitet de securitate cibernetică este stabilit pentru a se asigura că toate aspectele cibernetice sunt 

la zi și că evoluează în același ritm cu amenințările mereu în schimbare. 



Datele cu caracter personal furnizate nouă în conformitate cu această politică vor fi criptate în tranzit. 

X. WEBSITE-URILE TERȚELOR PĂRȚI 

Website-ul nostru poate conține link-uri sau referințe către alte site-uri în afara controlului nostru (de exemplu, 

facebook.com/bunge, linkedin.com/company/bunge, etc.). Vă rugăm să luați la cunoștință că această politică 

nu se aplică pentru acele website-uri. Societatea vă sfătuiește că citiți declarațiile de confidențialitate și termenii 

și condițiile website-urile pe care le accesați. Aceste website-uri terțe vă vor trimite propriile cookie-uri și 

dispozitive de urmărire, vă vor accesa adresa IP și vă vor colecta sau solicita Date cu caracter personal. Societatea 

nu controlează și nu este responsabilă pentru ceea ce părțile terțe pot face în legătură cu website-urile acestora, 

sau cum aceștia manipulează Datele dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să fiți precauți și să 

consultați politicile de protecție a datelor afișate pe fiecare website terț pentru informații suplimentare. 

 

XI. COPIII CU VÂRSTA SUB 16 ANI 

Website-ul nostru nu este destinat copiilor cu vârsta sub 16 ani, iar Societatea nu colectează sau folosește în 

mod intenționat nici un tip de Date cu caracter personal de la copii cu vârsta sub 16 ani. Nimeni cu vârsta sub 

16 ani nu poate furniza informații către sau pe Website. Dacă ni se aduce la cunoștință că am colectat sau primit 

Date cu caracter personal de la un copil cu vârsta sub 16 ani, vom șterge acea informație. Dacă credeți că am 

putea fi în posesia unor informații de la sau despre un copil sub vârsta de 16 ani, vă rugăm contactați 

joyce.yoo@bunge.com. 

 

XII. MODIFICĂRI ADUSE LA POLITICA NOASTRĂ DE PROTECȚIE A DATELOR 

Ne rezervăm dreptul de a schimba această politică în orice moment. Orice schimbare pe care o vom face va fi 

publicată pe această pagină. Dacă vom face schimbări materiale în ceea ce privește felul în care manipulăm 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa printr-o notificare pe prima pagină a Website-ului 

printr-un banner separat ce are legătură cu Politica de Protecție a Datelor a acestui Website. Data la care această 

politică a fost revizuită se găsește în partea de sus a paginii. 

 

XIII. OPERATORUL DE DATE & INFORMAȚII DE CONTACT 

Operatorul de date al acestui website este Bunge Romania S.R.L., cu sediul social in Mun. Buzău, Aleea 

Industriilor, nr. 5-7, județ Buzău, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J10/75/2009, 

având codul unic de înregistrare 16791351 şi atribut fiscal RO, cu adresa de corespondență în Mun. București, 

Bd. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, nr. 13, sector 2.  

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu această politică și practicile de confidențialitate puteți contacta 

joyce.yoo@bunge.com. 


