
Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

 
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, 
RTH Proconstruct are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile 
specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. 
Scopul colectarii datelor este: informarea privind situatia contului lor de pe 
www.rthc.ro, informarea clientilor privind evolutia si starea comenzilor, 
evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si 
serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare 
de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul 
consumatorului. 
Daca sunteti vizitator al Site-ului, RTH Proconstruct SRL va prelucra datele dumneavoastra cu 
caracter personal pe care le furnizați in mod direct in contextul utilizării Site-ului, cum ar fi 
datele pe care le furnizați în cadrul sectiunii de contact. 
Scopul colectarii datelor este: pentru a imbunatatii experienta oferita pe site, pentru a 
monitoriza traficul si pentru a raspunde solicitarilor primite. 
Prin completarea datelor dvs declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa 
fie incluse in baza de date a RTH Proconstruct, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate 
aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar 
de catre RTH Proconstruct, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea 
de catre RTH Proconstruct, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se 
limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de 
publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica. 
De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi 
transferate (cedate) de catre RTH Proconstruct atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din 
tara sau strainatate. Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca 
va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de 
acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de 
Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii 
datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pe baza unei 
cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa SC RTH Proconstruct SRL, Bd. 1 Mai, nr. 43, 
Bucuresti, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi: 
 
- o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate; 
 
- sa interviti asupra datelor transmise; 

- sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara - 

sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege. 

Orice client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.rthc.ro 
poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date. Informatiile pe care ni le 
furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a 
evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri 



contractuali. De asemenea, RTH Proconstruct poate furniza datele dumneavoastra cu caracter 
personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui 
angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt 
pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in 
vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, 
telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de 
ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre. Informatiile dumneavoastra cu caracter 
personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe 
abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres 
formulate. 

 

Politica de utilizare cookie-uri 
 
 
Prezenta Politica privind fișierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor acestui site web. Informațiile 
prezentate in continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestui site web cu privire la plasarea, 
utilizarea și administrarea cookie-urilor de catre RTH Proconstruct SRL in contextul navigarii utilizatorilor 
pe acest site web.  
 
Cookie-urile sunt folosite pentru urmatoarele scopuri:  
 
• de functionare a site-ului,  
 
• de analiza a comportamentului vizitatorilor site-ului,  
 
• pentru publicitate.  
 
1. Ce sunt cookie-urile?  
 
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, 
terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul 
este instalat prin solicitarea emisa de catre terminalul utilizatorului catre un server RTH Proconstruct sau 
catre un server al unei terțe părți.  
 
2. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?  

- ajustarea continutului paginilor site-ului web la preferintele utilizatorului și optimizarea utilizarii 
paginilor Web; - sa recunoasca dispozitivul utilizatorului, locatia acestuia si sa afiseze corect site-ul, 
adaptat nevoilor individuale ale utilizatorului; - configurarea corecta a functiilor site-ului selectat, care sa 
permita, in special, verificarea autenticitatii sesiunii de browser;  

- optimizarea si cresterea eficientei serviciilor furnizate; - ajustarea continutului paginilor Web la 
preferintele utilizatorului si optimizand utilizarea paginilor Web. In special, aceste fisiere permit 
recunoasterea parametrilor de baza ai Dispozitivului utilizatorului si afisarea corecta a site-ului, adaptata 
nevoilor sale individuale; - serviciul corect al programului afiliat, permitand, in special, verificarea 
surselor de redirectionare a utilizatorilor catre site-ul web;  



- crearea de statistici anonime care ajuta la intelegerea modului in care utilizatorii site-ului utilizeaza 
pagini de pe site-ul web, ceea ce permite imbunatatirea structurii si continutului acestora; - prezentarea 
continutului multimedia pe site, care este descarcat de pe un site web extern, de ex. Youtube;  

- colectarea datelor statice generale si anonime prin intermediul unor instrumente analitice, de ex. 
Google Analytics; - conectarea la site-ul Web folosind un site web social, de ex. Facebook.com;  

- pentru functiile interactive de popularizare a site-ului, folosind site-uri de retele sociale, cum ar fi 
Facebook.com, Pinterest.com; - prezentarea opinii despre site, care sunt descarcate de pe un site web 
extern.  

3. Cum pot fi oprite cookie-urile?  
 
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face acest site web dificil de vizitat, atragand dupa sine 
limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia.  
Utilizatorii iși pot configura browserul sa respinga fișierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la un 
site web anume.  
Toate browserele ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi accesate, ca 
regula, in sectiunea „opțiuni” sau in meniul de „preferințe” al browserului tau.  
Totusi, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veți mai primi publicitate online – ci 
doar ca aceasta nu va fi adaptata preferințelor și interesele dumneavoastra, evidențiate prin 
comportamentul de navigare.  
Pentru a intelege aceste setari, accesati urmatoarele link-uri:  
 
• Cookie settings in Internet Explorer  
• Cookie settings in Firefox  
• Cookie settings in Chrome  
• Cookie settings in Safari  
 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/kb/ph21411

