Declarație de protecție a datelor
În cadrul obligațiilor noastre de informare (art. 13 și următoarele din RGPD), vă informăm în calitate de
utilizator cu privire la datele care sunt prelucrate la vizita dvs. pe website-ul nostru și în baza cărui temei juridic
are loc acest lucru. În plus, primiți informații cu privire la măsurile tehnice și organizatorice de protecție a
datelor pe care noi le luăm și care sunt drepturile pe care dvs. le aveți față de noi și de autoritatea de
supraveghere competentă.

1. Informații cu privire la operatorul de date
Grupul de companii Simba-Dickie,
în mod individual alcătuit din firmele listate în anexă.

2. Responsabilul cu protecția datelor al grupului Simba-Dickie
Domnul Volkhard Wacker (concern)
Doamna Petra Müller (locația Burghaslach)
Domnul Norbert Pillmann (locația Sonneberg)
Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la următoarea adresă de e-mail:
datenschutz@simba-dickie.com

3. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
Utilizarea în scop informativ a website-ului nostru
Atunci când vizitați website-ul nostru, sunt prelucrate așa-numitele fișiere jurnal care sunt înregistrate ulterior
automat de sistemul nostru.
Sunt prelucrate automat următoarele fișiere jurnal:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

adresa IP a calculatorului care accesează pagina
tipul browser-ului de internet utilizat
sistemul de operare și versiunea sa
interfața sistemului de operare
paginile accesate
data și ora vizitei
diferența de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT)
starea de acces/codul de stare http
cantitatea de date transferată
pagina de referință

Datele dvs. nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal.
Pentru furnizarea website-ului nostru este necesară prelucrarea datelor menționate mai sus.
Temeiul juridic pentru o prelucrare a datelor în scopuri de anonimizare îl constituie art. 6 (1) litera f din RGPD.

4. Formular de contact
Prin intermediul formularului nostru de contact ne puteți contacta pe cale electronică, pentru a ne comunica,
de exemplu, feedback-ul dvs. sau pentru a ne adresa întrebări. Prin utilizarea acestei opțiuni ne furnizați
următoarele date:
·
·
·
·

adresa de e-mail (pentru a vă contacta)
numele și prenumele (în scopul prevenirii utilizării abuzive)
mesajul și subiectul
numărul de telefon (opțional)

În plus față de datele pe care ni le transmiteți în mod voluntar, stocăm momentul (data și ora) transmiterii
datelor dvs., precum și adresa dvs. IP. Prelucrarea acestor date corespunde intereselor noastre legitime (art. 6
(1) din RGPD), pentru a garanta siguranța sistemelor noastre și pentru a preveni utilizarea abuzivă. Aceste date
pe care le colectăm suplimentar atunci când ne contactați sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare, cel mai
târziu atunci când este clarificat complet motivul pentru care ne-ați contactat.
Odată cu trimiterea formularului de contact, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. de către noi. Datele
sunt stocate până când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului conversației cu dvs. și este complet
clarificat motivul pentru care ne-ați contactat.
În cazul în care ați încheiat un contract cu noi prin intermediul website-ului, datele dvs. sunt stocate cât timp
este necesar pentru îndeplinirea contractului. În plus, stocăm datele dvs. numai pentru a îndeplini obligațiile
contractuale sau legale (de exemplu obligații fiscale) (art. 6 (1) din RGPD).
5. Contact prin e-mail
Bineînțeles că aveți posibilitatea de a ne contacta prin e-mail. Datele dvs. cu caracter personal transmise în email sunt stocate de noi. Nu are loc transmiterea datelor către terți. Datele sunt prelucrate exclusiv pentru a
prelucra solicitarea dumneavoastră și sunt șterse imediat ce este îndeplinit scopul comunicării.
În cazul în care doriți să încheiați un contract (de exemplu o comandă) cu noi prin intermediul e-mailului,
temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal îl constituie în plus art. 6 (1) din RGPD.
Aceste date sunt stocate cât timp sunt necesare pentru îndeplinirea contractului. În plus, stocăm datele dvs.
numai pentru a îndeplini obligațiile contractuale sau legale (de exemplu obligații fiscale).
Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în orice moment,
informându-ne prin e-mail la adresa „datenschutz@simba-dickie.com”. În acest caz sunt șterse toate datele cu
caracter personal din conversație și nu mai este posibilă continuarea conversației.
6. Newsletter
Pe website-ul nostru vă oferim posibilitatea de a vă abona gratuit la un newsletter pe care îl furnizăm. Pentru
aceasta, pe lângă adresa dvs. de e-mail, avem nevoie și de declarația dvs. de consimțământ. Odată cu
trimiterea cererii de abonare la newsletter, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. de către noi.
Informațiile suplimentare, de exemplu furnizarea numelui dvs., sunt opționale și au scopul de a ne permite să
vă contactăm personal.
Newsletter-ul solicitat vă este trimis numai după ce ați confirmat abonarea prin intermediul link-ului de
confirmare din e-mailul trimis în acest scop. Astfel, dorim să ne asigurăm că doar dvs. personal puteți să vă
abonați la newsletter.

În plus, în contextul abonării dvs. la newsletter stocăm data și ora furnizării datelor dvs., precum și adresa IP.
Prelucrarea acestor date corespunde intereselor noastre legitime conform art. 6 (1) din RGPD, pentru a garanta
siguranța sistemelor noastre și pentru a preveni o utilizare abuzivă.
Datele dvs. nu sunt transmise terților și sunt prelucrate exclusiv în raport cu trimiterea newsletter-elor.
Datele și adresa dvs. de e-mail sunt stocate pe perioada în care este activ abonamentul dvs. la newsletter, în
măsura în care există consimțământul dvs. în acest sens. Datele suplimentare pe care le colectăm automat în
timpul abonării dvs. (adresa IP, data și ora) sunt șterse cel mai târziu atunci când abonarea dvs. la newsletter
încetează.
Posibilitatea de opoziție/dezabonarea de la newsletter
Vă puteți dezabona de la newsletter-ul nostru, respectiv îl puteți anula în orice moment. Link-ul pentru aceasta
este disponibil în fiecare newsletter. Astfel, vă retrageți consimțământul, respectiv vă opuneți utilizării
ulterioare a datelor dvs. în scopul trimiterii newsletter-ului.

7. Cookie-uri
Vă rugăm să aveți în vedere următoarea indicație: Puteți să vă asigurați dvs. personal că pe
calculatorul dvs. nu sunt stocate cookie-uri sau că este permisă stocarea doar a anumitor cookie-uri.
Puteți selecta acest lucru în setările browser-ului dvs. de internet. Acolo puteți vizualiza și șterge
inclusiv cookie-urile stocate.
Dacă ați blocat toate cookie-urile, este posibil să nu fie disponibile toate funcțiile de pe website-ul
nostru.
Pe website-ul nostru utilizăm cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt trimise browser-ului
dvs. de către serverul nostru web în cadrul vizitei dvs. pe website-ul nostru și care sunt stocate de
acesta pe calculatorul dvs. pentru o utilizare ulterioară. Prin intermediul unui cookie, browser-ul dvs.
de internet poate fi identificat atunci când accesați din nou website-ul.
Vă rugăm să rețineți posibilitatea de a seta cookie-uri pe site-ul nostru.
a. Cookie-uri proprii
Noi utilizăm cookie-uri proprii pentru a asigura funcționalitatea website-ului nostru. Anumite
elemente de pe paginile noastre de internet fac posibilă recunoașterea browser-ului dvs. de internet
după schimbarea paginii.
Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din cookie-urile pe care le setăm pe website-ul
nostru pentru a asigura funcționalitatea website-ului și ofertei noastre, temeiul juridic îl constituie
art. 6 (1) din RGPD.
Posibilitatea de opoziție și anulare
După cum am specificat la începutul acestui paragraf, puteți permite sau restricționa transferul
cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul dvs. de internet. Puteți șterge în orice moment
cookie-urile care au fost stocate deja de browser-ul dvs. de internet. În cazul în care au fost
restricționate sau dezactivate cookie-urile pentru website-ul nostru este posibil să nu poată fi
utilizate toate funcționalitățile.

b. Cookie-uri externe (cookie-uri ale terților/cookie-uri ale furnizorilor terți):
Pe website-ul nostru utilizăm cookie-uri ale așa-numiților „furnizori terți”. Acest lucru înseamnă că, în
cadrul vizitei dvs. pe website-ul nostru, sunt transmise date de browser-ul dvs. web serverului web al
terților și stocate acolo.

aa. Google Analytics
Pe website-ul nostru este implementat serviciul de analiză Google Analytics al Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA (în cele ce urmează: „Google Analytics”).
Utilizăm funcția Google Analytics pentru a anonimiza adresa dvs. IP înainte de stocare sau prelucrare.
De regulă, adresa dvs. IP este trunchiată în cadrul Uniunii Europene/SEE și apoi este transmisă către
un server Google din SUA. Prelucrarea informațiilor dumneavoastră se face pe baza unui pseudonim
și nu efectuăm o corelare cu alte date cu caracter personal ale dumneavoastră.
Utilizăm datele colectate astfel în scopuri statistice pentru a optimiza website-ul și ofertele noastre.
În plus, puteți împiedica colectarea de către Google a datelor generate de cookie referitor la
utilizarea acestui website de către dumneavoastră (inclusiv adresa IP), precum și prelucrarea de către
Google a acestor date prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la adresa
următoare (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Puteți împiedica stocarea cookie-urilor Google fie direct prin setările browser-ului dvs., fie prin
împiedicarea prelucrării datelor dvs., accesând următorul link și activând opțiunea de renunțare
„Opt-Out”: vă rugăm să faceți clic pe acest link. Va fi plasat un „cookie de renunțare” care împiedică
colectarea datelor dvs. de utilizator pe acest website.

Declarația de protecție a datelor oferită de Google este disponibilă la următorul link:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

bb. Matomo (anterior Piwik)
Pe website-ul nostru utilizăm serviciul de analiză cu sursă deschisă Matomo (matomo.org). Cu
ajutorul analizei putem determina câți utilizatori au accesat website-ul nostru.
Software-ul Matomo anonimizează adresele IP înainte de stocarea acestora. Prelucrarea informațiilor
dumneavoastră (în scopul anonimizării) se face pe baza unui pseudonim și nu efectuăm o corelare cu
alte date cu caracter personal ale dumneavoastră.
Utilizăm datele colectate astfel în scopuri statistice pentru a optimiza website-ul și ofertele noastre.
Puteți împiedica stocarea cookie-urilor Matomo direct în setările browser-ului dumneavoastră.

Salesforce
Nexum prelucrează datele cu ajutorul software-ului Salesforce pe baza cookie-urilor setate pentru
Newsletter-ul nostru.
Informațiile relevante privind protecția datelor pot fi găsite la următorul link:
https://www.salesforce.com/form/other/privacy-request/

8. Alte conținuturi ale terților care sunt integrate pe website-ul nostru
YouTube
În scopul configurării corespunzătoare a website-ului nostru, integrăm pe website-ul nostru videoclipuri de pe
Youtube, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA (în cele ce urmează:
„YouTube”). Pentru aceasta, utilizăm modul de protecție extins al datelor[AH6], astfel încât să fie transmise
informații despre dvs. către YouTube numai dacă dvs. activați videoclipul prin clic pe butonul de redare a
videoclipului.
Atunci când activați videoclipul, YouTube plasează cookie-uri pentru a colecta informații în scopuri de analiză și
pentru optimizarea ușurinței în utilizare. Conform YouTube, datele sunt prelucrate pe bază de pseudonime.
Atunci când sunteți autentificat în contul dvs. de Google sau YouTube, datele pot fi asociate direct contului dvs.
de YouTube.
Informații suplimentare cu privire la protecția datelor, inclusiv cu privire la perioada de stocare a datelor dvs.
de către YouTube, sunt disponibile în regulamentul privind protecția datelor al companiei Google, la adresa:
https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ro.
Temeiul juridic pentru integrarea serviciului YouTube pe website-ul nostru și prelucrarea asociată a datelor dvs.
îl constituie art. 6 (1) din RGPD.
Rețele de socializare – Facebook
Website-urile noastre vă pun la dispoziție plugin-uri pentru rețele de socializare denumite „social plug-ins” ale
rețelei de socializare Facebook (Facebook Inc, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025. Company Phone, 650618-7714).
Recunoașteți aceste plugin-uri prin intermediul logo-ului Facebook sau butonului Facebook „Îmi place”
(simbolul cu degetul mare arătând în sus).
O prezentare generală cu privire la plugin-urile Facebook este disponibilă la adresa:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
În cazul în care în timpul vizitei pe website-ul nostru accesați un astfel de plugin, este realizată o conexiune cu
serverele Facebook, sunt transmise datele către Facebook și sunt stocate acolo. Acest lucru este valabil
indiferent dacă dvs. sunteți sau nu membru Facebook.
Atragem atenția asupra faptului că noi nu avem nicio influență asupra tipului și volumului, precum și asupra
utilizării datelor transmise către Facebook. De asemenea, nu avem informații nici cu privire la ștergerea datelor
colectate.
Atunci când dumneavoastră sunteți autentificat pe contul dvs. de Facebook la vizita pe website-ul nostru, sunt
adăugate profilului dvs. Facebook date cu privire la dumneavoastră. În cazul în care doriți să evitați un astfel de
transfer de date,

atunci deconectați-vă de pe Facebook înainte de a vizita website-ul nostru.
Informații suplimentare cu privire la colectarea, utilizarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal de către
Facebook sunt disponibile la:
http://www.facebook.com/about/privacy/.
Temeiul juridic pentru utilizarea plugin-urilor îl reprezintă art. 6 alin. (1) S lit. f din RGPD.
9. Date candidat
Pe website-ul nostru vă informăm cu privire la locurile de muncă vacante din echipa noastră și ne puteți
transmite cererea dvs. de depunere a candidaturii prin e-mail. Noi prelucrăm datele dvs. în vederea desfășurării
procedurii de depunere a candidaturii, ceea ce înseamnă că cererea dvs. este văzută de angajații noștri care
sunt responsabili pentru preselecție. Datele dvs. nu sunt transmise terților și nu le utilizăm pentru alte scopuri.
În cazul unui refuz, datele dvs. sunt șterse imediat. Pentru un eventual interes legitim cu privire la cererea dvs.
de depunere a candidaturii, stocăm datele pe o perioadă de șase luni, în măsura în care nu ne-ați dat acordul că
avem permisiunea de a stoca datele de aplicare pe o perioadă mai mare pentru a vă contacta după expirarea
acestei perioade.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. îl constituie art. 26 din BDSG, precum și art. 88 din RGPD.
10. Drepturile dumneavoastră
În cazul în care noi vă prelucrăm datele, dvs. sunteți „persoană vizată” în sensul RGPD. Dispuneți de
următoarele drepturi:
a.

Dreptul de a fi informat

Aveți dreptul de a ne solicita o confirmare cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către
noi.
În cazul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de fi informat cu privire la
următoarele aspecte:
·
·
·
·
·

·
·
·

scopul prelucrării
categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost făcute publice datele dvs. cu caracter personal
sau cărora le sunt încă făcute publice, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
dacă este posibil, perioada planificată de stocare a datelor dvs. cu caracter personal,
sau, în cazul în care nu este posibil acest lucru, criteriile pentru stabilirea acestei perioade;
existența unui drept la rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal
sau la restricționarea prelucrării de către noi, precum și
dreptul la opoziție față de această prelucrare;
existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere;
atunci când datele cu caracter personal nu au fost colectate direct de la dumneavoastră, toate informațiile
disponibile cu privire la proveniența datelor;
existența unui proces decizional automat, inclusiv crearea de profiluri conform art. 22
(1) și (4) din RGPD și – cel puțin în aceste cazuri – informații relevante cu privire la
logica implicată, precum și la amploarea și efectele vizate ale unei astfel de
prelucrări pentru dumneavoastră.

În cazul în care datele dvs. au fost transmise unei organizații internaționale sau într-o țară terță, aveți dreptul
de a solicita să fiți informat cu privire la existența garanțiilor relevante conform art. 46 RGPD în legătură cu
transmiterea.

b.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor dvs. pe care le-am stocat, dacă aceste date sunt
incorecte sau incomplete. În acest caz, efectuăm imediat rectificarea sau completarea datelor.
c.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În anumite condiții, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de
către noi. Pentru aceasta, trebuie îndeplinită minim una dintre următoarele condiții:
·
·

·

·

d.

Dumneavoastră contestați corectitudinea datelor cu caracter personal pentru o perioadă de timp, care ne
permite să verificăm corectitudinea datelor cu caracter personal,
Prelucrarea este nelegitimă și dvs. refuzați ștergerea datelor cu caracter personal
și, în schimb, ne solicitați restricționarea utilizării datelor cu caracter
personal;
Nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră
aveți nevoie totuși de acestea pentru punerea în aplicare, exercitarea sau apărarea
drepturilor legale, sau
v-ați opus prelucrării conform art. 21 (1) din RGPD, cât timp
nu este stabilit dacă motivele noastre legitime prevalează asupra intereselor dumneavoastră.

Dreptul la ștergere

Aveți dreptul de a ne solicita să ștergem imediat datele dvs. cu caracter personal dacă suntem obligați în acest
sens. Acesta este cazul atunci când se aplică una dintre următoarele condiții:
·

Datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau
prelucrate în alt mod.
·
V-ați retras consimțământul pe care se bazează prelucrarea conform art. 6 (1) litera a sau
art. 9
(2) litera a din RGPD, și nu mai există un alt temei juridic pentru
prelucrare.
·
V-ați opus prelucrării conform art. 21 (1) din RGPD și nu există
motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării conform art.
21 (2) din
RGPD.
·
Datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
·
Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală
conform legislației Uniunii sau legislației statelor membre, sub incidența căreia ne aflăm.
·
Datele dvs. cu caracter personal au fost colectate în contextul serviciilor oferite de
societatea informațională conform art. 8 (1) din RGPD.

Dacă noi am făcut publice datele dvs. cu caracter personal și suntem obligați să le ștergem conform condițiilor
menționate mai sus, atunci vom adopta măsurile adecvate, ținând seama de tehnologiile disponibile și de
costurile de implementare, inclusiv de natură tehnică, pentru a informa ceilalți operatori de date care
prelucrează datele cu caracter personal cu privire la faptul că ne-ați solicitat ștergerea tuturor link-urilor cu
aceste date cu caracter personal, a copiilor sau replicilor acestora.
Dreptul dvs. la ștergerea datelor nu există atunci când prelucrarea este necesară din următoarele motive
(excepții):
·
·

pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
pentru îndeplinirea unei obligații legale care necesită prelucrarea conform legislației Uniunii
sau statelor membre, sub incidența căreia ne aflăm sau pentru îndeplinirea
unei atribuții care este de interes public sau se face în exercitarea autorității publice

transferate nouă;
din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu art. 9
(2) litera h și i, precum și art. 9 (3) din RGPD;
·
în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri științifice sau istorice
de cercetare sau în scopuri statistice, conform art. 89 (1) RGPD, în măsura în care legea menționată la
alineatul (1)
este susceptibilă să facă imposibilă sau să prejudicieze grav îndeplinirea scopului
acestei prelucrări, sau
·
pentru revendicarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.
·

e.

Dreptul la informare

Dacă v-ați exercitat dreptul la rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării, suntem obligați să
notificăm toți destinatarii cărora le-am divulgat datele dvs. cu caracter personal despre această rectificare,
ștergere a datelor sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi
imposibil sau presupune un efort nejustificat.

f.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul, cu următoarea condiție, de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un
format structurat, uzual și care să poată fi citit în mod automat și ca aceste date să fie transmise de noi unui alt
operator:
(1) Prelucrarea se bazează pe un consimțământ conform art. 6 (1), litera a sau art. 9 (2), litera a din RGPD,
respectiv pe un contract conform art. 6 (1), litera b din RGPD și
(2) prelucrarea se face prin intermediul unei proceduri automatizate.
Aveți dreptul de a solicita ca datele dvs. cu caracter personal să fie transmise direct unui alt
operator, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și
dacă prin aceasta nu sunt afectate drepturile și libertățile altor persoane.
Acest drept la portabilitatea datelor nu se aplică dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei
atribuții de interes public sau se face în exercitarea autorității publice transferate nouă.
g.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul, din motive care reies din situația dvs. particulară, de a vă opune în orice moment prelucrării
datelor dvs. cu caracter personal, care are loc în conformitate cu articolul 6 (1) litera e sau litera f din RGPD.
Acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri pe baza dispozițiilor respective.
După opunere, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât în cazul în care putem demonstra
motive legitime temeinice pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră
sau dacă prelucrarea este efectuată în scopul constatării, exercitării sau apărării unor drepturi în instanță.
Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice
moment prelucrării în scopul acestui tip de marketing. Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru crearea de
profiluri, în măsura în care acestea sunt în legătură cu marketingul direct.
În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopul marketingului direct, aceste
date nu mai sunt prelucrate în acest scop.
h.

Dreptul la retragere

Conform art. 7 (3) din RGPD aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Prin retragerea
consimțământului nu este afectată retroactiv legalitatea prelucrării.
i.

Dreptul de a depune reclamații la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune reclamații la o autoritate de supraveghere, fără a aduce atingere oricărei alte căi de
atac administrative sau judiciare. Vă puteți exercita dreptul de a depune reclamații în special în statul membru
de reședință, al locului de muncă sau al locului presupusei încălcări, dacă dvs. considerați că prelucrarea datelor
dvs. cu caracter personal încalcă prevederile RGPD.
O listă a responsabililor cu protecția datelor din țările respective, precum și datele de contact ale acestora sunt
disponibile la următorul link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11. Actualitatea acestor prevederi privind protecția datelor
Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta declarație de protecție a datelor în orice moment, cu efect pe
viitor.
Versiunea: 01 Aprilie 2022.

Anexă
Companiile aparținând Grupului Simba Dickie pot fi găsite în următorul link:

https://www.simba-dickie-group.com/en/the-group/locations/

