
Politica de confidentialitate 

Aceasta politica de confidentialitate defineste modul in care noi, SERVNET AD GRUP SRL-D, 
colectam, utilizam si stocam datele tale personale atunci cand accesezi serviciile oferite de 
pagina www.cartefunciara.info. 
  
In acest document vei afla care sunt datele pe care le colectam si prelucram sau pe care ni le-ai 
pus la dispozitie prin accesarea paginii www.cartefunciara.info. 
  
In continuare, ne vom referi colectiv la URL-ul de mai sus cu denumirea de “website”. 
  
Persoana vizata pentru informarea careia am creat aceasta pagina de confidentialitate este orice 
utilizator al website-urilor si ne vor referi in continuare la aceasta prin “UTILIZATOR”. 
  
Aceasta Politica de confidentialitate este aplicabila din data de 24.05.2018. 
  
Cuprins 
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• Informatii detaliate despre procesarea datelor tale personale 
• Transferul datelor cu caracter personal 
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Cine suntem 
  
SERVNET AD GRUP SRL-D este o societatea organizata care functioneaza in conformitate cu 
legile din Romania, cu sediul in Timisoara, strada Astrilor nr.17 Bl.27 Sc.C Ap.5,  jud. Timis, 
inregistrata la ORC sub nr. J35/112/2016, avand CUI 35428329. 
  
Adresa email de contact: servnetadgrup@gmail.com 
  
Ce date prelucram 
  
Colectăm datele tale cu caracter personal direct de la tine, astfel încât aveți controlul asupra 
tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la tine 
astfel: 



• Cand soliciti un serviciu ne transmiti: nume si prenume, adresa de livrare (care poate fi 
domiciliul sau punct de intalnire), numar de telefon, adresa de email. Aceste informatii ne 
sunt necesare pentru incheierea unui contract (comanda) intre SERVNET AD GRUP 
SRL-D si utilizator, contactarea utilizatorului in vederea solutionarii comenzii, 
solutionarii anularilor sau a problemelor de orice natura, asigurarea serviciilor de suport, 
inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările tale cu privire la comenzile tale. 

• Cand plasezi o comanda ne transmiti: numar carte funciara, numar top/cadastral, 
proprietar, localitate si judet. Aceste date despre imobil furnizate de tine ne sunt necesare 
in vederea solutionarii cu succes a cererii tale. 

• Cand soliciti factura fiscala ca persoana fizica ne transmiti: nume si prenume, adresa si 
cnp. Aceste informatii sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și 
contabilă. 

• Cand navigati pe pagina colectam: adresa URL a paginii vizitate, timpul petrecut pe 
pagina, sursa vizitei (de pe ce pagina s-a ajuns) precum si destinatia (care este pagina 
destinatie), sistem de operare folosit, browser. 

Datele personale (nume, prenume, adresa de email, numar de telefon) sunt folosite in campaniile 
proprii de marketing pentru a va anunta disponibilitatea unui serviciu nou pe pagina 
www.cartefunciara.info. 
  
Cine prelucreaza datele colectate 
  
Datele tale sunt prelucrate de catre angajatii SERVNET AD GRUP SRL-D delegati cu 
administrarea site-ului, a utilizatorilor si a cererilor acestora. 
  
 SERVNET AD GRUP SRL-D, ca operator de date, am luat toate masurile de securitate necesare 
pentru a preveni accesul neautorizat, dezvaluirea, modificarea sau distrugerea neautorizata a 
datelor.  
  
Prelucrarea datelor se realizeaza folosind computere si/sau instrumente IT, urmand procedura 
interna in scopul clar specificat si acceptat de catre utilizator. 
  
Partajarea datelor tale personale 
  
Nu vindem datele tale cu caracter personal catre terte parti. 
  
Pe langa operator, in anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terte parti precum furnizori 
de servicii, servicii IT si operatori de transport.  
Acestea sunt obligate prin contract sa mentina confidentialitatea datelor si sa le foloseasca 
exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate. 
  
Lista acestor terte parti poate fi ceruta de la SERVNET AD GRUP SRL-D in orice moment prin 
solicitare scrisa la servnetadgrup@gmail.com 
  
In ultimul rand, am putea dezvalui datele tale pentru a ne conforma unor mandate legale, legi si 
proceduri legale, inclusiv cereri din partea autoritatilor de reglementare sau unui organ de 
control. 



  
  
Pentru cat timp iti sunt stocate datele 
  
Ca regulă generală, vom stoca datele tale cu caracter personal maxim 3 ani incepand cu data 
inregistrarii comenzii, urmand ca dupa aceasta perioada aceste date sa fie transformate in date 
anonime in vederea utilizarii lor in scopuri statistice. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea 
informatiilor furnizate de dvs și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor 
informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau 
interesele noastre legitime o impun. 
  
Cum sunt protejate informatiile tale cu caracter personal 
  
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. 
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă 
generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor. 
Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi MOBILPAY. Orice informaţii 
privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2. 
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că 
transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu 
este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi 
neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu 
sunt sub controlul nostru. 
 

Care sunt drepturile tale 
  
In prezent pagina www.cartefunciara.info este gazduita in USA, la fel si bazele de date. 
In conditiile prevazute de legislatie, in calitate de persoana vizata, beneficiezi de urmatoarele 
drepturi: 

• Dreptul sa iti retragi consimtamantul in orice moment. Iti poti retrage consimtamantul 
asupra prelucrarii datelor tale personale in orice moment, chiar daca ni l-ai oferit inainte. 

• Dreptul sa te opui prelucrarii datelor. Ai acest drept prin transmiterea unei solicitari in 
orice moment, din motive legate de situatia particulara in care te afli, ca datele care te 
vizeaza sa nu fie prelucrate.  

• Dreptul sa iti accesezi datele. Utilizatorii au dreptul de a afla daca proprietarul le 
proceseaza datele, dreptul de a obtine divulgarea anumitor aspecte privind prelucrarea si 
dreptul de a obtine o copie a datelor aflate in proces de prelucrare. 

• Dreptul la rectificare. Utilizatorii au dreptul de a verifica acuratetea datelor lor 
personale si de a cere sa fie actualizate sau corectate.  

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Utilizatorii au dreptul, in anumite conditii, sa 
restrictioneze prelucrarea datelor lor. In acest caz, proprietarul nu va procesa datele 
respective pentru niciun alt scop decat stocarea lor. 

• Dreptul la stergerea datelor. Acest drept este aplicat in anumite conditii: daca datele nu 
mai sunt necesare in indeplinirea scopului pentru care au fost colectate, daca a fost retras 
consimtamantul, daca s-a exercitat dreptul de opunere, daca au fost prelucrate ilegal, 



pentru respectarea unor obligatii legale sau au fost colectate in legatura cu oferirea de 
servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub 
incidenta caruia se afla operatorul. 

• Dreptul la portabilitatea datelor. Utilizatorii au dreptul de a primi datele personale intr-
un format structurat, comun si usor de citit dar si dreptul ca aceste date sa fie transmise de 
catre SERVNET AD GRUP SRL-D catre alt operator de date, in masura in care sunt 
indeplinite conditiile prevazute de lege.  

• Dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal sau instantelor competente. 

 
  
  
In conformitate cu articolul 12.6 al GDPR, cand iti exerciti oricare dintre aceste drepturi, 
SERVNET AD GRUP SRL-D, ca operator de date, isi rezerva dreptul de a cere o dovada a 
identitatii tale. Te rugam sa fii constient ca datele cerute pentru dovedirea identitatii vor fi sterse 
imediat ce iti raspundem la cerere. 
  
Suntem obligati sa iti raspundem in interval de o (1) luna la toate cererile de exercitare a acestor 
drepturi. Aceasta perioada poate fi extinsa la doua (2) luni pentru cererile complexe sau cu un 
volum foarte mare. 
  
Informatiile furnizate precum si masurile luate in exercitarea drepturilor mai sus mentionate iti 
sunt oferite de SERVNET AD GRUP SRL-D in mod gratuit. 
  
10. Informatii detaliate despre procesarea datelor tale personale 
  
Datele tale personale sunt colectate pentru urmatoarele scopuri si folosind urmatoarele servicii: 
  
Google Analytics 
  
Este un serviciu de analiza web furnizat de Google. Acesta monitorizeaza utilizarea website-
urilor pentru a crea rapoarte si ne ajuta sa imbunatatim experienta utilizatorilor in pagini. 
  
Tip de date personale colectate: Cookies si date privind utilizarea site-ului. 
  
Loc de prelucrare: SUA - Politica de confidentialitate 
  
Facebook Ads Conversion Tracking 
  
E un serviciu furnizat de Facebook care conecteaza datele din reclamele Facebook cu actiunile 
realizate de utilizatori in site-uri. 
  
Tip de date personale colectate: Cookies si date privind utilizarea site-ului 
  
Loc de prelucrare: SUA - Politica de confidentialitate 
  



Google AdWords Conversion Tracking 
  
E un serviciu furnizat de Google care conecteaza datele din sistemul de publicitate Google cu 
actiunile realizate de utilizatori in site-uri. 
  
Tip de date personale colectate: Cookies si date privind utilizarea site-ului. 
  
Loc de prelucrare: SUA - Politica de confidentialitate 
    
Mobilpay.ro 
  
Este un procesator de plata furnizat de Netopia SRL.  
  
Tip de date colectate: diferite tipuri de date specificate in politica lor de confidentialitate 
  
Loc de prelucrare: Romania - Politica de confidentialitate 
  
AdWords Remarketing 
  
E un serviciu de remarketing si targetare comportamentala furnizat de Google care conecteaza 
activitatea website-urilor cu reteaua de publicitate AdWords si cookie-ul DoubleClick. 
  
Tip de date colectate: Cookies si date privind utilizarea site-ului 
  
Loc de prelucrare: SUA - Politica de confidentialitate 
  
Facebook Custom Audiences 
  
Este un serviciu de remarketing si targetare comportamentala furnizat de Facebook care 
conecteaza activitatea pe site-urile noastre cu sistemul de publicitate Facebook. 
  
Tip de date colectate: Cookies si adrese de email. 
  
Loc de prelucrare: SUA - Politica de confidentialitate 
  
Facebook Remarketing 
  
Este un serviciu de remarketing si targetare comportamentala furnizat de Facebook care 
conecteaza activitatea pe site-urile noastre cu sistemul de publicitate Facebook. 
  
Tip de date colectate: Cookies si date privind utilizarea site-ului 
  
Loc de prelucrare: SUA - Politica de confidentialitate 
  
Google Mail 

Este un serviciu de trimis e-mail-uri furnizat de Google. 



Loc de prelucrare: SUA - Politica de confidentialitate 

 
12. Confidentialitatea minorilor 
  
SERVNET AD GRUP SRL-D nu contacteaza cu buna stiinta sau nu colecteaza informatii de la 
persoane cu varsta sub 18 ani. Website-urile nu au ca scop solicitarea de informatii de orice fel 
de la persoane cu varsta sub 18 ani. 
  
Daca doresti sa ne anunti primirea de informatii despre persoanele cu varsta sub 18 ani, te rugam 
sa ne trimiti un email la servnetadgrup@gmail.com. 
  
13. Modificari in politica de confidentialitate 
  
Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidentialitate. In cazul unor modificari 
majore pe viitor vei fi instiintat pe email (daca este posibil) sau prin afisarea unui mesaj specific 
pe site. 
  
14. Definitii 
  
Date cu caracter personal - orice informatie privind o persoana fizica identificata sau 
identificabila. 
Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter 
personal sau seturi de date cu caracter personal. 
Persoana vizata - persoane fizice ale caror date sunt prelucrate 
Operator de date personale (Data Controller) - orice organizatie, persoana sau organism care 
determina scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, controleaza datele 
si este responsabil pentru acestea. 
Imputernicit (Data Processor) - proceseaza datele in numele unui operator 
Consimtamant - incuviintarea “libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate” din partea 
unei persoane, prin care aceasta isi exprima acordul privind prelucrarea datelor sale personale 
pentru unul sau mai multe scopuri, fie printr-o declaratie, fie printr-o actiune afirmativa clara. 
GDPR - Regulamentul General privind protectia datelor (GDPR) a fost adoptat ca 
Regulamentul  (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016. Se 
aplica direct in fiecare stat membru UE, fara a fi nevoie de o legislatie de punere in aplicare. 
Terti - orice persoana fizica sau juridica (autoritate publica, agentie sau orice alt organism), in 
afara de persoana vizata, operatorul, imputernicitul si persoanele care, sub directa autoritate a 
operatorului sau imputernicitului, sunt autorizate sa proceseze datele. 
  
Pentru orice intrebari suplimentare referitoare la modul in care prelucram datele cu caracter 
personal sau pentru a-ti exercita drepturile mentionate mai sus, te rugam sa ne trimiti un email la 
adresa servnetadgrup@gmail.com. 
 


