
Politica confidentialitate site 

 

Politicile de confidențialitate AWR LEASE SERVICES  specificate de Regulamentul (UE) 
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
 

Cine suntem 

Site-ul awrentacar.ro  este deținut de firma AWR LEASE SERVICES   SRL din 
Timișoara. Adresa site-ului web este:https://awrentacar.ro. 

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm 

 Toate aceste date cu caracter personal sunt colectate cu bună-credința, prin 
mijloace manuale sau automatizate, pentru a îndeplini următoarele scopuri: 

 validarea, expedierea si facturarea comenzilor către acesta; 
 rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o 

comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către 
acesta; 

 pentru a asigura accesul acestuia la serviciu; 
 contactarea acestuia, la cererea sa voluntară; 
 contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clienții; 
 scopuri statistice; 

Prin completarea datelor sale, fiecare Client iși exprimă consimțământul liber ca 
AWR Lease Services SRL să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu 
caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Regulamentului 
European 679/2016.  

Comentarii 
Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi 
furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de 
confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă 
aici: https://automattic.com/privacy/.  

Media 
Dacă încarci imagini pe site-ul web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care 
au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii site-ului web pot 
descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site. 



 

Cookie-uri 
Dacă ai un cont și te autentifici în acest site, vom seta un cookie temporar pentru 
a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține 
date personale și este eliminat când închizi navigatorul. 

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de 
autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt 
păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un 
an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate 
două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor 
fi eliminate. 
Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în 
navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu 
ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi. 

Formulare de contact și de precomandă 
Formularele conțin date personale deoarece este necesar să știm identitatea 
celor care ne contactează sau ne solicită serviciile pe care le oferim.  

Datele păstrate în baza noastră de date se vor șterge după o perioadă de maxim 
5 ani sau, în maxim 12 ore de la data cererii dvs. trimise prin email. Datele al 
căror termen de păstrare este specificat prin lege vor fi stocate până la expirarea 
termenului de păstrare. 

Newslettere/RSS 
AWR  nu transmite către terți email-uri de tip newsletter, în consecință nu vă 
solicităm acordul pentru un serviciu pe care nu îl efectuăm.  

Conținut înglobat de pe alte situri web 
Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, 
imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta 
exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web. 

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să 
înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu 
conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul 
înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web. 



Analitice 
Folosim date furnizate de către Google Analytics. Politica de confidențialitate 
Google o puteți găsi pe site la 
adresa: https://policies.google.com/privacy?hl=ro. Daca doriți să nu fiți contorizat 
în Analytics va trebui să folosiți pluginul special dezvolat. Mai multe detalii aici. 

Cu cine partajăm datele tale 

În cazul în care instituțiile statului, cu drept legal de a solicita date cu caracter 
personal ne impun partajarea datelor cu acestea, vă vom anunța pentru a vă 
informa despre acest aspect. 

Cât timp îți păstrăm datele 

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe site-ul nostru web, 
stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. 
Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar 
nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului 
web pot vedea și edita aceste informații. 

Ce drepturi ai asupra datelor tale 

Dacă ai un cont, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe 
care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De 
asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem 
despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm 
în scopuri administrative, juridice sau de securitate. 

Informațiile de contact 

SC AWR LEASE SERVICES  SRL 
CUI 16231419 
ORC J35/650/2004 
Website: www.awrentacar.ro 
 
 
 



Informații suplimentare 

Facebook 
AWR LEASE SERVICES SRL   folosește funcțiuni de share din Facebook. Puteți 
verifica politica Facebook și modifica preferințele pe 
pagina https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 


