
Cine suntem noi 

Adresa noastră de web este: https://suncamper.ro. 

 

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm 

Comentarii 

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele afișate în formularul de comentarii, 

precum și adresa IP a vizitatorului și șirul de agenți de utilizator al browserului pentru a ajuta la 

detectarea spamului. 

 

Un șir anonimizat creat din adresa dvs. de e-mail (numit și un hash) poate fi furnizat serviciului 

Gravatar pentru a vedea dacă îl utilizați. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este 

disponibilă aici: https://automattic.com/privacy-policy-politica-de-confidentialitate. După 

aprobarea comentariului dvs., imaginea dvs. de profil nu este vizibilă publicului în contextul 

comentariului dvs. 

 

Mass-media 

Dacă încărcați imagini pe site, ar trebui să evitați încărcarea imaginilor cu date de locație 

încorporate (EXIF GPS) incluse. Vizitatorii site-ului pot descărca și extrage orice date despre 

locație din imaginile de pe site. 

 

Formulare de contact 

cookies 

Dacă lăsați un comentariu pe site-ul nostru, vă puteți înscrie să vă salvați numele, adresa de e-

mail și site-ul în cookie-uri. Acestea sunt pentru confortul dvs., astfel încât să nu trebuie să 

completați detaliile dvs. atunci când lăsați un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor dura un an. 

 

Dacă aveți un cont și vă conectați la acest site, vom seta un cookie temporar pentru a 

determina dacă browserul dvs. acceptă module cookie. Acest modul cookie nu conține date 

personale și este eliminat când închideți browserul. 



 

Important 

Când vă conectați, vom seta, de asemenea, mai multe cookie-uri pentru a vă salva informațiile 

de conectare și opțiunile de afișare a ecranului. Cookie-urile de conectare durează două zile, iar 

cookie-urile pentru opțiuni de ecran durează un an. Dacă selectați „Remember Me”, datele dvs. 

de conectare vor persista timp de două săptămâni. Dacă vă deconectați de cont, cookie-urile de 

conectare vor fi eliminate. 

Dacă editați sau publicați un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în browser. Acest modul 

cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul postului articolului pe care tocmai 

l-ați editat. El expiră după 10 zile. 

Conținut încorporat de pe alte site-uri 

Articolele de pe acest site pot include conținut încorporat (de ex., Videoclipuri, imagini, articole, 

etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri se comportă exact în același mod ca și în cazul în 

care vizitatorul a vizitat celălalt site web. 

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre dvs., să utilizeze module cookie, să încorporeze 

urmărirea terță parte și să monitorizeze interacțiunea cu conținutul încorporat, inclusiv 

urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat (ă) la 

site-ul respectiv. 

Google Analytics 

Cu cine împărtășim datele dvs. 

Cât timp vom păstra datele dvs. 

Dacă lăsați un comentariu, comentariul și metadatele acestuia sunt păstrate pe o perioadă 

nedeterminată. Acest lucru este astfel încât să putem recunoaște și aproba automat orice 

comentarii ulterioare în loc să le ținem într-o coadă de moderare. 

Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul nostru (dacă există), stocăm, de asemenea, 

informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. 

Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale în orice moment (cu 

excepția faptului că nu își pot schimba numele de utilizator). Administratorii site-ului pot, de 

asemenea, să vadă și să editeze acele informații. 

Ce drepturi aveți asupra datelor dvs. 



Dacă aveți un cont pe acest site sau ați lăsat comentarii, puteți solicita să primiți un fișier 

exportat de datele personale pe care le deținem despre dvs., inclusiv orice date pe care ni le-ați 

furnizat. De asemenea, puteți solicita să ștergem toate datele personale pe care le deținem 

despre dvs. Acestea nu includ date pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri 

administrative, juridice sau de securitate. 

Unde vă trimitem datele 

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului. 


