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Scopurile de prelucrare a datelor 
  New Kopel Romania S.R.L. (denumita in continuare SIXT GROUP ROMANIA SRL) a implementat o varietate de măsuri tehnice 
și organizatorice pentru a vă proteja datele personale, în special împotriva manipulării aleatorii sau intenționate, pierderea, distrugerea și 
accesul persoanelor neautorizate. Aceste măsuri de securitate vor fi adaptate continuu în conformitate cu evoluțiile tehnologice. Transferul 
de date personale între computerul dvs. și serverul nostru are loc invariabil printr-o conexiune criptată (Secure Socket Layer (SSL)).  
Vizitarea site-ului nostru web poate duce la stocarea informațiilor pe computer sub forma de „Cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere text de 
mici dimensiuni care sunt copiate de pe un server web pe hard disk. Cookie-urile conțin informații care pot fi citite ulterior de un server web 
în domeniul în care cookie-ul v-a fost atribuit. Cookie-urile nu pot executa niciun program sau să vă infecteze computerul cu viruși. Cookie-
urile utilizate de noi nu conțin date cu caracter personal și nici nu sunt conectate la astfel de date.  
Majoritatea cookie-urilor utilizate de noi sunt așa-numitele cookie-uri de sesiune, care sunt necesare pentru a menține consecvența în 
timpul vizitei dumneavostră, de exemplu, asigurându-vă că preferințele pe care le-ați introdus la efectuarea solicitării de rezervare, precum 
și orice alte informații introduse, sunt amintit pe durata sesiunii dumneavoastră. De asemenea, avem nevoie de cookie-uri de sesiune 
pentru a ne asigura că orice ofertă (de exemplu, oferte promoționale) pe care dați clic este atribuită solicitării dumneavoastră. Cookie-urile 
de sesiune sunt șterse automat după fiecare sesiune. În plus, utilizăm cookie-uri pentru a determina, atunci când efectuați vizite de retur 
pe site-ul nostru web, dacă sunteți interesat de anumite tipuri de oferte. Acest lucru ne permite să fim mai direcționați cu privire la ofertele 
pe care le prezentăm pe site-ul nostru web. Dacă sunteți deja înregistrat la noi și aveți un cont de client, va fi posibil să comparăm 
informațiile înregistrate de cookie-urile utilizate cu informațiile cunoscute de noi. La rândul nostru, acest lucru ne permite să reglăm mai 
bine ofertele noastre la nevoile și dorințele dumneavoastră. Aceste cookie-uri au o durată de viață de un an, după care sunt șterse 
automat. De asemenea, avem nevoie de cookie-uri pentru a stabili conturi cu partenerii noștri de publicitate, deoarece cookie-urile pot 
înregistra pagina sau campania promoțională care a condus clientul la noi. Ca și în cazul altor date, înregistrăm aceste date  exclusiv în 
formă abstractă, pentru a ne asigura că nu pot fi utilizate pentru identificarea persoanei vizate. Un cookie de acest tip are o durată de viață 
de 31 de zile.  
Aveți ocazia să acceptați sau să respingeți cookie-urile. Majoritatea browserelor web acceptă cookie-urile în mod automat. În general, 
însă, veți putea ajusta setările browserului, astfel încât să respingă cookie-urile. Dacă optați pentru a respinge cookie-urile, puteți constata 
că nu puteți utiliza unele funcții ale site-ului. Dacă acceptați cookie-uri, puteți opta pentru ștergerea acestor cookie-uri acceptate la un 
moment ulterior. Puteți șterge cookie-urile în Internet Explorer 8 selectând „Instrumente”> „Ștergere istoric navigare” și apoi făcând clic pe 
butonul „Ștergere cookie-uri”. Dacă ștergeți cookie-urile, toate setările controlate de aceste cookie-uri, inclusiv setările de publicitate, vor fi 
șterse, eventual irecuperabile.  

 
Utilizarea Google Analytics (acest text este furnizat de Google, Inc)  
Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics folosește așa-
numitele „cookie-uri”, care sunt fișiere text plasate pe computerul dvs. pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizați site-ul. 
Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului dvs. web (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google pe 
serverele din Statele Unite. Google va folosi aceste informații în scopul evaluării utilizării site-ului dvs. web, compilând rapoarte cu privire la 
activitatea site-ului pentru operatorii site-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului și la utilizarea internetului. De 
asemenea, Google poate transfera aceste informații către terțe părți, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege sau în cazul în care 
astfel de terți procesează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa IP cu alte date deținute de Google. Puteți refuza 
utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dvs. Cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru, 
este posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea completă a acestui site web. Folosind acest site web, consimțiți la prelucrarea datelor 
colectate despre dvs. de Google în modul și în scopurile menționate mai sus.  
Mai multe informații găsiți la adresa: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (informații generale despre Google Analytics 
și protecția datelor). Dorim să subliniem că codul "gat._anonymizeIp ();" a fost adăugat la Google Analytics pe acest site web pentru a 
asigura o colecție anonimă de adrese IP (așa-numita mascare IP). Sub  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB veți găsi 
instrucțiuni pentru dezactivarea serviciilor Google Analytics. 

 
Servicii de analiză web HotJar 
Site-ul SIXT Group Romania utilizează serviciile de analiză HotJar în scopul îmbunătățirii atitudinii prietenoase și experienței cu clienții. 
Aceste servicii pot înregistra clicuri de mouse, precum și mișcări de defilare a conținutului. De asemenea, pot înregistra informațiile 
introduse pe acest site prin intermediul tastaturii. Aceste informații nu sunt personalizate și rămân astfel anonime. HotJar nu înregistrează 
astfel de informații pe paginile care nu utilizează sistemul HotJar. Puteți dezactiva serviciul HotJar la 
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.  

 
Utilizarea Google Maps 
Aplicațiile mobile ale SIXT GROUP ROMANIA (SixtMobil), precum și aplicația de rezervare și aplicația de căutare a sucursalelor de pe 
site-ul web folosesc toate aplicațiile API Google Maps. Aceste aplicații sunt esențiale pentru funcționalitatea și disponibilitatea completă a 
serviciului de rezervare. Folosind serviciile SixtMobil, cererea de rezervare sau aplicația de căutare a sucursalelor, declarați că sunteți de 
acord cu astfel de servicii și aplicații care fac obiectul condițiilor de furnizare a serviciilor și a politicii de confidenț ialitate a Google. Pentru a 
accesa condițiile de furnizare a serviciului Google, faceți clic aici (here). Politica de confidențialitate de acces a Google, faceți clic aici 
(here). Google Maps este utilizat pentru a oferi clienților secțiunea de hărți corespunzătoare și pentru a le arăta cele mai apropiate 
sucursale. Transferul datelor de locație către Google are loc invariabil într-o formă anonimizată; nu sunt furnizate alte informații către 
Google.  

 
Utilizarea serviciului Facebook Custom Audience bazat pe pixeli Facebook  
Site-ul nostru utilizează așa-numitul pixel Facebook creat de rețeaua socială Facebook, care este operat de Facebook Inc., 1 Hacker Way, 
Menlo Park, CA 94025, SUA sau, dacă sunteți rezidenți în UE, de Facebook Ireland Ltd ., 4 Piața Grand Canal, Portul Canalului Grand, 
Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Acest instrument servește la prezentarea utilizatorilor site-ului nostru web cu reclame („Face-book ads”) 
care se potrivesc cu interesele lor în timpul vizitelor lor pe Facebook. În acest fel, ne asigurăm că anunțurile noastre pe Facebook 
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http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
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corespund intereselor utilizatorilor respectivi și, prin urmare, nu sunt percepute ca o problemă. De asemenea, folosim pixelu l Facebook 
pentru a urmări câți utilizatori fac clic pe anunțurile noastre Facebook. Aceasta ne permite să evaluăm eficiența acelor anunțuri, care sunt 
utile în scopuri statistice și de cercetare de piață. Pixelul Facebook este activat de Facebook imediat ce deschideți site-ul nostru. Poate 
stoca așa-numitele cookie-uri pe computer. Dacă vă conectați la Facebook după ce vizitați site-ul nostru web sau vizitați Facebook în timp 
ce sunteți încă conectat, atunci Facebook va atribui aceste informații contului dvs. personal de Facebook. Datele înregistrate despre dvs. 
în niciun caz nu ne permit să tragem inferențe cu privire la identitatea dvs. de utilizator. Colectarea și prelucrarea datelor de către 
Facebook respectă prevederile Politicii de date Facebook. Pentru mai multe informații în acest sens, accesați : 
https://www.facebook.com/about/privacy. Puteți, oricând, să formulați obiecții cu privire la înregistrarea datelor de către pixelul Facebook și 
utilizarea datelor dumneavoastră pentru a prezenta reclame Facebook. Pentru a face acest lucru, vizitați pagina special creată de 
Facebook în acest scop (când există, vedeți setările pentru publicitatea bazată pe utilizare), în timp ce sunteți încă conectat la Facebook: 
https://www.facebook.com/settings. Setările sunt independente de platformă, ceea ce înseamnă că vor fi asumate pentru toate 
dispozitivele, indiferent dacă sunt computere desktop sau dispozitive mobile. 
Un alt mod de a preveni înregistrarea datelor dumneavoastră când vizitați site-ul nostru web prin intermediul browserului selectat este 
disponibil aici: Deactivate Facebook pixel  

 
Criteo  
Colaborarea noastră cu partenerii de publicitate se bazează pe tehnologii de retargeting. Acestea ne permit să ne personalizăm mai bine 
ofertele în funcție de interesele dvs. și să vă recâștigăm personalizarea pentru produsele și ofertele noastre. Urmărim acest obiectiv 
folosind o analiză bazată pe cookie-uri a modelelor de vizită anterioare care implică crearea de profiluri pseudonime de utilizator. 
Cooperăm în acest sens cu Criteo (Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris), furnizor de tehnologii de retargeting. Adresa dumneavoastră 
IP va fi anonimizată de server înainte de procesarea sa. Cookie-urile au o durată de viață de 60 de zile. 
Pentru opțiuni despre cum să formulați obiecții cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră de către Criteo, accesați 
http://www.criteo.com/de/privacy/   

 
Google AdWords/Dublu Click  
Publicitatea afișată de noi se bazează pe interesul pentru produsele expuse anterior de clienții noștri. Înregistrăm informații despre 
modelele de navigare ale clienților noștri în scopul de a le oferi publicitate online bazată pe interese. Pentru aceasta, cookie-urile sunt 
stocate pe computerul utilizatorului respectiv; acestea conțin un număr de identificare cu mai multe cifre. Dacă nu sunteți de acord cu 
analizarea comportamentului utilizatorului dumneavoastră, puteți ajusta setările browserului, astfel încât să împiedicați setarea cookie-
urilor de analiză. Vă rugăm să rețineți, însă, că acest lucru vă poate împiedica să puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestui site web.  
Programul motorului de căutare Google AdWords, furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; 
Google), facilitează afișarea sistematică pe site-ul nostru de publicitate pe baza termenilor de căutare Google. Pentru aceasta, Google 
stabilește un cookie în browserul utilizatorului imediat ce faceți clic pe un anunț care apare în căutarea Google sau în rețeaua de 
publicitate.  
Pentru opțiuni despre cum să formulați obiecții cu privire la o asemenea urmărire, accesați:  
https://www.google.com/ads/preferences.  
Prin metodele sale de conversie bazate pe cookie-uri AdWords, Google poate măsura numărul de persoane care, după ce au făcut clic pe 
un anunț AdWords, au accesat achiziția sau utilizarea produsului / serviciului oferit. În măsura în care Google Ads ne trimite cu linkul către 
ofertele de pe acest site web, acest site web va primi statistici de la Google despre numărul de achiziții efectuate după ce faceți clic pe 
anunțul respectiv Google AdWords. 
Opțiunile pentru dezactivarea acestei funcții de urmărire sunt următoarele: Puteți ajusta browserul dvs. astfel încât să blocați setarea 
cookie-urilor de către domeniul googleadservices.com sau de către terți în general. Puteți șterge, de asemenea, cookie-urile de conversie 
Google din setările cookie ale browserului. 
Acest site web utilizează Google Remarketing pe baza Doubleclick, un alt serviciu Google Inc, pentru a afișa publicitate bazată pe 
interese. Procesul de revizuire a paginilor afișate și de alocare a reclamelor se bazează pe un număr de identificare pseudonimă în 
modulul cookie Doubleclick. Informațiile generate de cookie-uri despre paginile afișate sunt apoi transferate și stocate pe serverele Google 
în scopuri de evaluare. Pentru a citi Politica de confidențialitate Google, accesați https://www.google.de/policies/privacy.  
Pentru opțiuni despre cum să formulați obiecții cu privire la o asemenea urmărire, accesați: https://www.google.com/ads/preferences  
Opțiuni suplimentare de obiecție: 
Puteți, de asemenea, să formulați obiecții cu privire la publicitatea bazată pe interese de către Google și de alte rețele de publicitate pe 
următorul site web:  
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices 

 
Optimizely 
Acest site web utilizează Optimizely, un serviciu de analiză web oferit de Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, 
CA 94105, Statele Unite), care servește la simplificarea și efectuarea testelor A / B în scopul optimizării și dezvoltării ulterioare a acestui 
site. Informațiile generate de modul cookie despre utilizarea site-ului dumneavoastră vor fi în general transmise și stocate pe un server 
Optimizely.  
Opțiunile pentru dezactivarea acestei funcții de urmărire sunt următoarele: Puteți dezactiva urmărirea Optimizely în orice moment, urmând 
instrucțiunile corespunzătoare la https://www.optimizely.com/opt_out.  

 
Anunțuri rafinate  
Pentru a evalua și a optimiza site-ul nostru web și pentru a genera publicitate care este mai relevantă pentru dvs., utilizăm sistemul de 
urmărire Anunțuri rafinate create de Refined Labs GmbH (Residenzstr. 7, 80333 Munchen, Germania). Acest sistem utilizează cookie-uri 
pentru a înregistra datele utilizatorului și pentru a compila profiluri de utilizator anonime bazate pe acestea. Nu atribuie aceste date datelor 
cu caracter personal ale utilizatorilor.  
Puteți obține obiecții cu privire la astfel de prelucrări de date folosind un cookie de renunțare. Pentru mai multe informații în acest sens, 
accesați https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads.  

https://www.facebook.com/about/privacy
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https://www.optimizely.com/opt_out
https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads
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Adition 
Site-ul nostru utilizează serviciul ADITION oferit de ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Germania. ADITION 
stabilește cookie-urile pentru a controla și optimiza modalitățile în care sunt afișate măsurile de publicitate implementate de clienții 
ADITION. Poate, de exemplu, maximiza frecvența de afișare a publicității pentru utilizatori. La setarea cookie-urilor, ADITION nu 
stochează date personale precum nume, adrese de e-mail sau alte informații personale. Toate informațiile colectate sunt anonimizate și 
cuprind date tehnice, cum ar fi, de exemplu, frecvența publicității și data de publicitate a măsurilor de publicitate, precum și browserele 
utilizate și sistemele de operare instalate. Toate datele colectate sunt stocate pe serverele situate în Republica Germania. Pentru informații 
despre Declarația de confidențialitate a datelor ADITION, accesați www.adition.com/en/privacy/. Puteți obține formulări cu privire la astfel 
de prelucrări de date folosind un cookie de renunțare. Pentru mai multe informații în acest sens, accesați 
https://www.adition.com/datenschutz/?optout=trueAdTraxx.  

 
Tealium (CDP)  
Acest site web folosește serviciul „Tealium Audience Stream”, care este furnizat de Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 
92121, SUA (Tealium), pentru a colecta și a stoca date și apoi utiliza aceste date pentru a crea profile pseudonime de utilizator. Tealium 
folosește aceste informații pentru a ne îmbunătăți automat utilizarea site-ului în funcție de nevoile dvs. specifice și pentru a face acest lucru 
în timp real. Pentru a face acest lucru, colectează informații precum publicitate și produse văzute și clic, numerele vizitatorilor, subiectele 
site-urilor vizitate etc.  
Profilurile pseudonime de utilizator nu sunt asociate cu datele personale ale titularului pseudonimului, cu excepția cazului în care se obține 
acordul special corespunzător. Adresa IP transmisă de browserul dvs. nu este, de asemenea, conectată la profilul dumneavoastră de 
utilizator.  
Pentru a crea profiluri de utilizator, Tealium utilizează cookie-uri sau, în cazul terminalelor mobile, tehnologii similare. Informațiile generate 
de cookie-uri despre utilizarea dvs. de acest site sunt stocate în Germania. Puteți împiedica setarea cookie-urilor prin ajustarea setărilor 
browserului în consecință. Cu toate acestea, vă rugăm să fiți informați că acest lucru vă poate împiedica să utilizați integral toate funcțiile 
acestui site web. Puteți opune colectarea și stocarea datelor dvs. în scopuri de analiză web în orice moment, urmând instrucțiunile 
corespunzătoare la http://tealium.com/de/privacy/.  

 
BlueKai (DMP) 
Site-ul nostru utilizează tehnologia „BlueKai” furnizată de Oracle (Oracle Corporation 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065 / 
SUA). Această tehnologie ne permite să ținem cont de interesele și comportamentul utilizatorului de pe site-ul nostru și de pe site-urile 
terțe părți, să vă prezentăm o publicitate relevantă, direcționată, bazată pe evaluări ale utilizării site-ului dvs. web pe diverse terminale, 
cum ar fi laptopuri, smartphone-uri și PC-uri (așa-numita urmărire transversală a dispozitivului). Tehnologia ne oferă, de asemenea, 
compilări de statistici anonime cu privire la eficacitatea măsurilor de publicitate specifice (de exemplu, câte persoane au făcut clic pe sau 
au interacționat cu o reclamă).  
În acest scop, cookie-urile sunt setate pe terminalele dvs. și pe etichetele de pixeli implementate pe site-urile web care utilizează BlueKai. 
Împreună, acestea facilitează analiza și evaluarea comportamentului utilizatorului dvs. (de exemplu, clicuri) pe diferitele terminale. Acest 
proces implică crearea de așa-numitele ID-uri cookie, care pot fi atribuite terminalelor dvs. în scopul construirii profilului cross-device, dar 
care nu vă pot fi atribuite personal. Datele colectate cuprind date care nu sunt personale, legate de utilizare (de ex. Clicuri pe publicitate, 
site-uri web, ore și durata vizitei) și date non-personale ale browserului (de exemplu, setări de limbă, rezoluție ecran). Prin urmare, nu ne 
puteți identifica în niciun moment. 
Pentru mai multe informații despre protecția datelor și opțiunile de setare corespunzătoare, accesați: 
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Puteți formula obiecții cu privire la utilizarea Oracle 
BlueKai prin intermediul instrumentului de renunțare la: http://bluekai.com/consumers.php.  

 
Myra 
Cu sprijinul Myra Security GmbH, asigurăm disponibilitatea serviciilor noastre și protejăm infrastructura noastră împotriva atacurilor 
infractorilor, botnetelor și altor programe periculoase. Myra Security GmbH își asumă sarcina de a efectua filtrarea corespunzătoare în 
numele nostru. Pentru a vă asigura securitatea, toate fluxurile de trafic sunt verificate înainte să li se permită accesul la serviciile noastre. 
Analizând fiecare încercare de accesare a site-ului nostru web, putem verifica dacă solicitările pe care le faceți sunt legitime și astfel vă 
protejați datele împotriva accesului neautorizat. Acest proces de filtrare nu restricționează în niciun fel utilizarea dumneavoastră de servicii 
/ site-ul nostru web. 

 
Google reCAPTCHA 
Pentru a ne asigura serviciile, folosim Google reCAPTCHA. Puteți găsi termenii de confidențialitate aici: here. 

 

Exactag 
Site-ul Sixt Group Romania folosește un serviciu furnizat de Exactag GmbH pentru colectarea și stocarea datelor în scopuri de marketing 
și optimizare pe acest site web și subpaginile sale. Aceste date pot fi utilizate pentru a crea profiluri de utilizator anonime. În acest scop pot 
fi utilizate cookie-uri și o tehnică numită amprentă. Tehnologia de amprentă stochează variabile de mediu ale browserului de internet într-o 
bază de date fără a stoca date unice referitoare la utilizatori, cum ar fi o adresă IP. Cookie-urile și / sau amprenta digitală permit 
recunoașterea browserului Internet. Datele colectate folosind tehnologiile Exactag nu vor fi utilizate pentru identificarea personală a 
vizitatorilor acestui site web fără permisiunea expresă a persoanei vizate; datele personale nu vor fi în general colectate.  
Dacă doriți să formulați obiecții cu privire la stocarea datelor anonime ale vizitatorului dvs., vă rugăm să faceți clic pe: here. 

 

 

https://www.adition.com/en/privacy/
http://www.adition.com/kontakt/datenschutz/
http://tealium.com/de/privacy/
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http://bluekai.com/consumers.php
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
https://m.exactag.com/ccoo.aspx?campaign=b6b95b8d9e8b5b022758186715abc6f9&url=https://www.exactag.com/bestaetigung/
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Kenshoo 
Site-ul Sixt  Group Romania utilizează serviciul de analiză web cu gestionarea ofertelor furnizate de compania Kenshoo, Arnulfstraße 126, 
80636 Munchen, cu servere din SUA. Pentru a proiecta și optimiza în consecință acest site, datele de utilizare anonimizate sunt colectate 
și stocate în formă agregată, iar profilele de utilizare sunt create din aceste date folosind pseudonime. Cookie-urile cu o valabilitate de 
până la 90 de zile sunt stocate local atunci când este utilizat Kenshoo Tracking. Cu toate acestea, Kenshoo prelucrează și datele dvs. 
personale în SUA și este angajat în cadrul scutului de confidențialitate UE-SUA. Vă rugăm să faceți clic pe: here pentru a formula obiecții 
cu privire la stocarea datelor dumneavoastră vizitate (colectate anonim) în viitor.  

https://www.kenshoo.de/privacy-policy/#opting-out-from-our-services

