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Politica de confidențialitate pentru RSign 
 
1. Informații generale 
 
Această politică stabilește temeiul pe baza căruia noi (denumiți în continuare: "Jungheinrich", "noi") 
prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în cadrul utilizării serviciului RSign (în 
continuare: "produsul"). 

Acest produs permite schimbul electronic de documente contractuale și alte tipuri de documente 
(denumite în continuare "documente contractuale") între părțile contractante. Documentele contractuale 
pot fi semnate electronic cu ajutorul produsului și pot fi completate cu informații suplimentare, după caz. 

La Jungheinrich, acordăm o mare importanță confidențialității și protecției datelor dumneavoastră 
personale. În cele ce urmează, vă informăm cu privire la tipul, amploarea și scopul prelucrării datelor 
dvs. personale. Prin acceptarea acestei politici, sunteți de acord cu următoarele condiții.  

Controler 

 
Controler-ul în sensul legii privind protecția datelor cu caracter personal este Jungheinrich AG, Friedrich-
Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg, Germany. 
 
Vă rugăm să adresați toate întrebările referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal, precum și cererile de exercitare a drepturilor dumneavoastră responsabilului nostru cu 
protecția datelor: 
 
Frank Jastrob  
Jungheinrich AG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg, Germany 
 
Phone +49 40 6948-1630 
Email: Frank.Jastrob(at)jungheinrich.de 
 
2. Informații privind prelucrarea datelor 
 
Prelucrăm datele cu caracter personal doar în conformitate cu reglementările corespunzătoare privind 
protecția datelor. Acest lucru înseamnă că datele vor fi prelucrate numai dacă acest lucru este permis 
prin lege, adică dacă prelucrarea datelor este impusă de lege, dacă utilizatorul și-a dat consimțământul, 
dacă prelucrarea datelor este efectuată pe baza intereselor noastre legitime în sensul art. 6 (1) lit. f 
GDPR sau dacă acest lucru este necesar pentru executarea unui contract sau pentru o măsură 
precontractuală în conformitate cu art. 6 alin. 6 (1) lit. b GDPR. 
 

2.1. Vizitarea site-ului web 
 

Următoarele date sunt colectate atunci când vizitați site-ul web al produsului: 
• Adresa IP 
• Tipul browser-ului 
• Sistemul de operare 
• Configurația lingvistică a dispozitivului utilizat  
• Adresa de internet (URL) și paginile accesate 
• Data și ora accesării 

 
Aceste date colectate în mod automat sunt stocate pentru a permite o navigare ușoară spre produs și 
pentru a detecta, elimina și urmări orice erori tehnice sau utilizare greșită a produsului și a serviciilor 
noastre. Prelucrarea datelor în scopurile menționate mai sus este efectuată pe baza intereselor noastre 
legitime în sensul art. 6 (1) lit. f GDPR. 
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2.2. La utilizarea produsului 
 
În momentul utilizării produsului vor fi prelucrate și următoarele date: 
 
- Nume, prenume 
- Adresa de e-mail 
- Semnătura 
 
Pentru a putea vizualiza tranzacțiile din Produs și pentru a procesa și semna Documentele contractuale, 
destinatarul unei tranzacții trebuie să fie de acord (opt-in) cu aceste dispoziții privind protecția datelor în 
conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. 
 
În prealabil, destinatarul va primi acces la tranzacție prin intermediul unui link care va fi furnizat prin e-
mail. Accesul este limitat în timp și este setat automat ca fiind inactiv după 30 de zile. Dacă doriți să vă 
opuneți prelucrării datelor, puteți face acest lucru în orice moment, în conformitate cu secțiunea 7.5 din 
prezenta notă de confidențialitate. Vă rugăm să rețineți că, în viitor, nu veți putea obține niciun document 
contractual prin intermediul produsului ca urmare a unei obiecții. 
 

2.3. Transmiterea tranzacțiilor către reprezentanți și superiorii ierarhici  
 
Este posibil să transmiteți tranzacțiile către alți destinatari (de exemplu, reprezentanți sau superiori) din 
cadrul organizației dumneavoastră pentru procesare și/sau semnare.  
Vă rugăm să rețineți că ceilalți destinatari trebuie să fie informați în prealabil cu privire la transmitere și 
că aceasta poate avea loc numai cu acordul persoanei respective. De asemenea, trebuie să se țină 
cont de datele prelucrate în acest scop, astfel cum sunt menționate în secțiunea 3.2. Utilizarea funcției 
de expediere "Schimbare semnatar" este la discreția destinatarului inițial. 
 
3. Măsuri de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Implementăm măsuri de securitate tehnice și organizatorice în conformitate cu cele mai avansate 
tehnologii pentru a ne asigura că sunt respectate cerințele legislației europene și naționale în materie 
de confidențialitate și pentru a proteja datele prelucrate de noi împotriva manipulării accidentale sau 
intenționate, a pierderii, a distrugerii sau a accesului de către persoane neautorizate. 

În special, toate comunicările în legătură cu vizitarea și utilizarea produsului, care au loc prin intermediul 
browserului, sunt criptate folosind procedura TLS. 

Toate datele transmise personal de către dumneavoastră, sunt transferate utilizând standardul SSL 
(Secure Socket Layer), standard general acceptat și securizat. SSL este un standard sigur și testat care 
este utilizat, de asemenea, pentru serviciile bancare online, de exemplu. Printre modalitățile de 
identificare a unei conexiuni SSL securizate se numără s după http (de exemplu: https://...) în bara de 
adrese a browserului dvs. și simbolul lacătului din secțiunea de jos a browserului dvs. 

Utilizăm metode de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter 
personal pe care le stocăm împotriva manipulării, pierderii parțiale sau totale și împotriva accesului 
neautorizat al unor terțe părți. Măsurile noastre de securitate sunt supuse unei îmbunătățiri continue în 
conformitate cu dezvoltarea tehnologică.  

4. Transmiterea datelor către terți 
 
Pentru a vă furniza produsul, colaborăm cu Frama AG (Frama AG, Dorfstrasse 6, 3438 Lauperswil, 
Elveția). 
 
În măsura în care implicăm furnizori externi de servicii, acest lucru se întâmplă întotdeauna în 
conformitate cu prevederile legale și cu reglementările din politica de confidențialitate actuală. 
Destinatarii datelor sunt obligați să le utilizeze numai în scopurile definite. În cazul în care datele sunt 
transferate către un destinatar din afara Grupului Jungheinrich într-o țară terță din afara Uniunii 
Europene/SEE, destinatarul garantează un nivel echivalent de protecție a datelor în conformitate cu 
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art.1 alin. 44 și urm. GDPR. Excepție fac statele al căror nivel de protecție a datelor a fost recunoscut 
ca fiind adecvat de către Comisia Europeană în conformitate cu art. 44. 45 GDPR. 
 
5. Durata de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal 

 
De principiu, stocăm datele dvs. doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost 
colectate. O stocare mai îndelungată are loc în cazul în care se aplică perioade legale de păstrare sau 
dacă v-ați declarat consimțământul pentru stocarea pentru o perioadă mai lungă de timp. 

 
6. Drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

 
6.1. Dreptul de acces 

 
Puteți solicita în orice moment informații cu privire la datele dvs. personale prelucrate de noi. Aveți 
dreptul de a obține o copie a datelor pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră. 

 
6.2. Dreptul la rectificare, dreptul la ștergere  

 
Aveți dreptul de a solicita corectarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă 
privesc. 
 
De asemenea, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc dacă și 
în măsura în care acestea nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dacă v-ați retras consimțământul 
pe care s-a bazat prelucrarea sau dacă vă opuneți prelucrării și dacă nu există un alt temei juridic pentru 
prelucrare sau dacă prelucrarea a fost ilegală. Vom șterge datele dvs. cu caracter personal la cererea 
dvs. dacă nu avem neapărat nevoie de aceste date pentru a îndeplini contractul sau dacă suntem 
obligați prin lege să le stocăm. 
 

6.3. Dreptul la restricționarea prelucrărilor  
 
Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
dacă:  
• contestați exactitatea datelor cu caracter personal pentru o perioadă de timp care să ne permită să 

verificăm exactitatea datelor cu caracter personal; 
• prelucrarea este ilegală și refuzați să ștergeți datele cu caracter personal și solicitați în schimb 

restricționarea utilizării acestora; 
• nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de ele 

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale sau 
• v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21(1) GDPR până la verificarea dacă motivele legitime 

ale Jungheinrich România SRL, Jungheinrich Recondiționare SRL sau Jungheinrich Business 
Services SRL  prevalează asupra celor din partea dumneavoastră.  
 

6.4. Dreptul la portabilitatea datelor 
 
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat, într-un 
format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite 
aceste date către un alt operator fără impedimente, în cazul în care: 
• prelucrarea se bazează pe consimțământ, în conformitate cu art. 6(1) teza 1 lit. a) sau art. 9(2) lit. 

a) sau pe un contract în temeiul articolului 6(1) teza 1 lit. b) litera (b) din RGPD și 
• prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate 

 
Aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct către un alt operator, dacă care acest 
lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 
 

6.5. Dreptul de a ridica obiecții 
 
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive particulare, la prelucrarea datelor cu caracter 
personal care vă privesc, care se bazează pe art. 6(1) teza 1 lit. e) sau f) din RGPD. În acest caz, nu 
vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care există motive legitime și 



 

4 
 

Public 

imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau 
prelucrarea este utilizată pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale. 
 

6.6. Dreptul de retragere a consimțământului 
  
Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în orice moment, în mod 
informal și fără a oferi motive. Retragerea nu afectează legalitatea prelucrării efectuate până în acel 
moment. 
 
Vă rugăm să adresați toate întrebările privind afirmarea drepturilor dvs. responsabilului nostru cu 
protecția datelor în cadrul opțiunilor de contact indicate mai sus. 
 
7. Link-uri către alte site-uri web 
 
Link-urile conținute în produsul nostru pot face trimitere la alte site-uri web ale Jungheinrich România. 
Politica de confidențialitate prevăzută în acest scop și prezentată pe paginile web corespunzătoare se 
aplică în mod expres. Același lucru este valabil și în cazul eventualelor linkuri către site-uri web ale unor 
terțe părți. 
 
8. Actualizări ale prezentei politici de confidențialitate  

 
Vom actualiza această politică de confidențialitate dacă este necesar din motive legale sau de fapt. Vă 
rugăm să vă informați în mod regulat cu privire la statutul Politicii de confidențialitate. 
 
Data: 21 iunie 2022 


