
Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www. worldlinecargo.com 

Acceptarea condițiilor 

Utilizarea site-ului www.worldlinecargo.com (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în 
totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. 

Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în 
continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în 
continuare "Utilizatori". 

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le 
putea consulta în orice moment. 

Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși în 
continuare.  
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze 
accesarea acestui serviciu. 

 Cine suntem si cum ne puteti contacta. 

www.worldlinecargo.com este denumirea comerciala al SC TRANSROMCAN SRL, persoana juridica 
de nationalitate romana, avand sediul social in localitatea Mun. Oradea, Calea Borsului nr. 45N7, Jud. 
Bihor, inregistrata la Registrul Comertului din judetul Bihor cu nr. J5/290/05.02.2007 cod fiscal 
20960084 (in continuare "WWW.WORLDLINECARGO.COM " sau "noi"). In sensul legislatiei cu privire 
la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal. 

Intrucat suntem intotdeauna deschisi sa aflam opiniile dumneavoastra, precum si sa va furnizam orice 
informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, va 
incurajam sa contactati Responsabilul Www.worldlinecargo.com cu protectia datelor la adresa de e-
mail info@worldlinecargo.com sau prin posta sau curier la adresa Mun. Oradea, Calea Borsului nr. 
45N7, Jud. Bihor – cu mentiunea: In atentia Responsabilului Www.worldlinecargo.com cu protectia 
datelor. 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucram 

In general, colectam datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastra, astfel incat aveti 
controlul asupra tipului de informatie pe care ne-o oferiti. Cu titlul de exemplu, primim informatii de la 
dvs astfel: 

•    Cand va creati un cont Www.worldlinecargo.com, ne transmiteti: adresa de e-mail, numele si 
prenumele; 

•    In cadrul paginii dvs personale (Contul meu) din platforma Www.worldlinecargo.com  aveti 
posibilitatea sa adaugati informatii suplimentare, precum: numar telefon mobil, numar telefon fix, data 
nasterii, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.; 

•    Cand plasati o comanda, ne furnizati informatii precum: numele si prenumele, adresa de livrare, 
detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, datele cardului bancar etc. 
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Putem, de asemenea, sa colectam si sa prelucram ulterior anumite informatii cu privire la 
comportamentul dvs in timpul vizitarii site-ului nostru web pentru a va personaliza experienta online si 
a va pune la dispozitie oferte adaptate profilului dvs. Va invitam sa aflati mai multe detalii in acest sens 
prin consultarea sectiunii privitoare la scopurile prelucrarii de mai jos. 

Pe site-ul nostru web s putem stoca si colecta informatii in cookie-uri si tehnologii similare, conform 
Politicii de cookie-uri. 

Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind 
protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa 
colectam sau sa prelucram date ale minorilor. 

Descrierea serviciilor 

Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul www.worldlinecargo.com oferă Utilizatorilor informații 
referitoare la activitatea desfasurata. 

Ce este un serviciu electronic? 

În cadrul domeniului www.worldlinecargo.com un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin 
Internet cu scopul de a îmbunătăți procesul de comunicare dintre orice vizitator a și noi. 

Există două tipuri de servicii electronice oferite de domeniului www.worldlinecargo.com: 

 servicii de informare, care asigură clientilor, furnizorilor, colaboratorilor, presei sau altor factori 
interesați acces ușor și eficient la informații, 

 servicii de comunicare interactivă ("Formular Contact"), care permit un mai bun contact cu 
clientii și cu alți factori interesați, folosind mecanisme de tip feedback, cu scopul de a 
îmbunătăți serviciile și activitățile societatii. 

Care sunt scopurile si temeiurile prelucrarii 

Vom utiliza datele dvs cu caracter personal in urmatoarele scopuri: 

1. Pentru prestarea serviciilor WWW.WORLDLINECARGO.COM in beneficiul dvs 

Acest scop general poate include, dupa caz, urmatoarele: 

•    Crearea si administrarea contului in cadrul platformei Www.worldlinecargo.com ; 

•    Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea si facturarea acestora; 

•    Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la Intrebarile dvs cu privire la 
comenzile dvs sau la bunurile si serviciile Www.worldlinecargo.com . 

Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesara pentru 
incheierea si executarea unui contract intre Www.worldlinecargo.com si dvs. De asemenea, anumite 
prelucrari subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislatia aplicabila, inclusiv legislatia fiscala si 
contabila. 

 



2. Pentru Imbunatatirea serviciilor noastre 

Ne dorim in permanenta sa va oferim cea mai buna experienta online. Pentru aceasta, putem colecta 
si utiliza anumite informatii in legatura cu comportamentul dvs de Client, va putem invita sa completati 
chestionare de satisfactie subsecvent finalizarii unei comenzi sau putem desfasura, direct sau cu 
ajutorul unor parteneri, studii si cercetari de piata. 

Ne intemeiem aceste activitati pe interesul nostru legitim de a desfasura activitati comerciale, avand 
Intotdeauna grija ca drepturile si libertatile dvs fundamentale sa nu fie afectate. 

3. Pentru apararea intereselor noastre legitime 

Pot exista situatii in care vom folosi sau transmite informatii pentru a ne proteja drepturile si activitatea 
comerciala. Aceste pot include: 

• Masuri de protectie a site-ului web si a utilizatorilor platformei www.worldlinecargo.com fata de 
atacuri cibernetice: 

•    Masuri de prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informatii 
catre autoritatile publice competente; 

•    Masuri de gestionare a diverselor altor riscuri. 

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrari este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea 
comerciala, fiind Inteles ca ne asiguram ca toate masurile pe care le luam garanteaza un echilibru 
Intre interesele noastre si drepturile si libertatile dvs fundamentale. 

De asemenea, in anumite cazuri ne intemeiem prelucrarea pe dispozitii legale cum ar fi obligatia de a 
asigura paza bunurilor si valorilor prevazuta de legislatia aplicabila in aceasta materie. 

Cat timp pastram datele dvs cu caracter personal 

Ca regula generala, vom stoca datele dvs cu caracter personal cat timp aveti un cont In platforma 
Www.worldlinecargo.com. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii sau Inchiderea 
contului, si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior 
Inchiderii contului, In situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun. 

Cui transmitem datele dvs cu caracter personal 

Dupa caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs urmatoarelor 
categorii de destinatari: 

• furnizorilor de servicii de transport si curierat; 
• institutiilor statului roman, dupa caz; in special si fara a ne limita la: autoritatea vamala romana, 

la Biroul Vamal de interior gradul 1 Bihor, pentru a intocmi acte si a indeplini formalitatile 
prevazute in reglementarile vamale 

• furnizorilor de servicii de plata/bancare; 
• furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing; 
• furnizorilor de servicii de cercetare de piata; 
• societatilor de asigurare; 
• furnizorilor de servicii IT; 
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• altor societati cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si 
serviciilor noastre. 

In cazul in care ne revine o obligatie legala, sau daca este necesar pentru a ne apara un interes 
legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice. 

Ne asiguram ca accesul la datele dvs de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in 
conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, In baza 
unor contracte Incheiate cu acestia. 

In prezent, stocam si prelucram datele dvs cu caracter personal pe teritoriul Romaniei. 

Cu toate acestea, este posibil sa transferam anumite date ale dvs cu caracter personal unor entitati 
localizate In Uniunea Europeana sau in afara Uniunii, inclusiv in tari carora Comisia Europeana nu le-a 
recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal. 

Vom lua intotdeauna masuri pentru a ne asigura ca orice transfer international de date cu caracter 
personal este gestionat cu atentie cu scopul de a va proteja drepturile si interesele.. 

Cum protejam securitatea datelor dvs cu caracter personal 

Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri 
tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. 

Transmisia datelor dvs cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima generatie 
si le stocam pe servere securizate, asigurand in acelasi timp redundanta datelor. 

In ciuda masurilor luate pentru a proteja datele dvs cu caracter personal, va atragem atentia ca 
transmiterea informatiilor prin Internet, In general, sau prin intermendiul altor retele publice, nu este 
complet sigura, existand riscul ca datele sa fie vazute şi utilizate de catre terte parti neautorizate. Nu 
putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilitati ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. 

Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?   

 Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiezi de drepturi 
aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le ai:  

• Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale 
personale; 

• Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa; 

• Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – potiobtinestergerea datelor, in cazul in care 
prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege; 

• Dreptul la restrictionareaprelucrarii - poti solicita restrictionareaprelucrarii in cazul in care 
contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege; 

• Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe 
interesul nostru legitim; 



• Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai 
furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise 
altui operator; 

• Dreptul de a depune plangere - poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a 
datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 
Personal; 

• Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe 
consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru 
viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila; 

• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere si obtineinterventia umana cu 
privire la respectiva prelucrare, iti poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poți 
contesta decizia. 

Nu avem obligatia de a ne conforma solicitarii dvs. de stergere a datelor dvs. cu caracter personal in 
cazul in care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara:    

 •    pentru respectarea unei obligatii legale; sau 

•    pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.       

Plangeri     

Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor 
dvs. cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru 
protectia datelor sunt urmatoarele: 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania 

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; 

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

Fara a va afecta dreptul dvs de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, va rugam sa 
ne contactati in prealabil, si va promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva 
orice problema pe cale amiabila.     

    Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul www.worldlinecargo.com cu 
protectia datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati: 

¬    prin e-mail la adresa: info@worldlinecargo.com sau 

¬    prin posta sau curier la adresa: S.C. TRANSROMCAN S.R.L., cu sediul in localitatea Mun. Oradea, 
Calea Borsului nr. 45N7, Jud. Bihor - cu mentiunea in atentia Responsabilului www.worldlinecargo.com 
cu protectia datelor. 
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 Neangajarea răspunderii 

Societatea întreține acest domeniu pentru a înlesni accesul public la informații privind activitățile sale. 
Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. La 
semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora. 

De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, 
pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site. 

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei 
daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că 
Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. 

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației Societatii de a respecta 
legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile Societatii impuse de lege. 

  

Reguli generale 

Administratorul site-ului declară următoarele: 

 va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului; 
 va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în 

bune condiții a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități 
de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive; 

 pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate 
modifica condițiile și termenii de utilizare. 

 

Putem actualiza periodic prezentele politici de contifentialitate.  
Vă rugăm să consultați această sectiune periodic pentru a fi la curent cu orice modificări. 

 
 

 


