
Declaraţie de Confidenţialitate  
 

Angajamentul nostru la Confidenţialitatea Online 

Dreptul D-voastră la confidenţialitate este important. La Trimble noi considerăm că informaţiile personale 
pe care aţi ales să le oferiţi online trebuie folosite numai pentru a ne ajuta să vă asigurăm produse, 
servicii şi asistenţă de cea mai înaltă calitate. Afişăm această Declaraţie de Confidenţialitate pentru a vă 
aduce la cunoştiinţă practicile de folosire a informaţiilor pe site-urile Trimble Web, inclusiv ce tipuri de 
informaţii sunt colectate şi urmărite, modul de folosire al acestora, precum şi cu cine vor fi diseminate 
aceste informaţii. Noi putem actualiza această Declaraţie de Confidenţialitate din când în când, pentru a 
vă ţine la current cu schimbările din întreprinderea noastră şi pentru a vă oferi un serviciu mai bun vă 
recomandăm să vizitaţi această pagină frecvent pentru a vă informa despre orice modificare. 

Această Declarație de confidențialitate reglementează familia de site-uri corporate Trimble, în general. 
Aceste site-uri sunt operate de către Trimble Inc. din birourile sale. Unele dintre filialele sau programele 
noastre au propriile lor politici, eventual diferite. Vă rugăm să citiți această politică de confidențialitate și 
de cele ale tuturor site-urile pe care le vizitați. 

Consimţământ de Utilizare şi Transfer Al Datelor Personale 

Vă rugăm luaţi la cunoştiinţă că dacă trimiteţi date personale prin site-urile Trimble, acestea vor fi trimise 
la noi (Trimble Inc.) în Statele Unite ale Americii. Noi vom colecta, procesa şi transfera datele D-voastră 
personale în concordanţă cu această Declaraţie de Confidenţialitate a Datelor dar, posibil, nu în 
concordanţă cu legislaţia jurisdicţiei în care vă aflaţi. Prin trimiterea datelor personale la un site Web 
Trimble, D-voastră consimţiţi la colectarea, utilizarea, stocarea şi transferul datelor personale de către 
Trimble, în bazele de date ale companiei şi în alte locaţii de stocare, indiferent de locaţia acestora, în 
scopul pentru care au fost trimise şi în concordanţă cu politicile stabilite în continuare în acestă Declaraţie 
de Confidenţialitate. 

Tipuri de Date Colectate Online 

Puteţi naviga prin majoritatea site-urilor noastre de Web fără a introduce nicio informaţie personală. În 
aceste cazuri, doar informaţii identificabile generale, nepersonale, pe care Trimble le înregistrează de la 
toate siteurile vizitate, cum ar fi furnizori de servicii internet, tip system operare/browser şi paginile 
accesate, vor fi colectate. Aceasta înseamnă că o sesiune a utilizatorului va fi urmărită, dar utilizatorul nu 
va fi identificat individual.  

Sunt cazuri totuşi, când partenerii noştri de afaceri (cum ar fi furnizorii noştri externi de servicii, identificaţi 
mai jos) ar putea avea nevoie de informaţii de la D-voastră.  

De exemplu, puteţi alege să daţi informaţii personale atunci când:  

• Accesaţi sau vă înregistraţi pentru acces la unele din siturile noastre de Web, de exemplu 
http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx  

• Achiziţionaţi produse sau servicii 
• Vă înregistraţi ca utilizator al produselor Trimble 
• Solicitaţi materiale, informaţii sau alte servicii, şi asistenţă, reparaţii şi actualizări de produse  
• Vă abonaţi la comunicări şi servicii online 
• Vă înscrieţi la concursuri sponsorizate de Trimble, loterii şi alte promoţii 
• Creaţi un profil de utilizator pentru a primi informaţii ulterioare, oferte speciale şi comunicări 
• Solicitaţi să fiţi luaţi în considerare pentru angajare, în conexiune cu locuri de munca vacante la 

Trimble 
• Vă înregistraţi pentru o Conferinţă de Utilizator Trimble Dimensions 

http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx


În aceste situaţii vi se poate solicita să oferiţi informaţii de contact şi date de facturare (de ex. nume, 
adresă, număr de telefon, adresă de email, număr de card de credit şi data de expirare), precum şi 
informaţii despre produsele şi serviciile achiziţionate (ex. ID produs, număr serial, număr client, versiune 
produs). S-ar putea să vi se solicite informaţii demografice sau alte informaţii personale, totuşi furnizarea 
acestor informaţii este opţională. Prin oferirea informaţiilor către Trimble consimţiţi la transferul acestor 
informaţii în baza de date a companiei şi la alte locaţii de stocare a datelor, oriunde ar fi acestea 
localizate. 

Utilizarea Datelor  

Trimble utilizează informaţiile personale colectate de pe site-urile Web în scopul pentru care au fost 
solicitate, sau după cum este necesar sau permis de legile în vigoare. (ex. în unele jurisdicţii trebuie 
păstrate facturile sub incidenţa legilor fiscale). De asemenea, putem folosi informaţiile furnizate pentru a 
vă informa ulterior despre ultimele dezvoltări în privinţa produselor şi serviciilor pe care le-aţi achiziţionat, 
precum şi despre noile produse, oferte speciale sau servicii oferite de Trimble, subsidiare şi afiliaţii săi 
(”Companii Trimble”) sau partenerii săi de afaceri. Este important să remarcaţi că puteţi opta să nu primiţi 
informaţii ulterioare de la Trimble, conform detaliilor prezentate mai jos. Noi folosim informaţiile 
nepersonale pentru a analiza datele indicatorilor de vânzare în funcţie de loc, timp şi demografie. 

Alte utilizări specifice ale informaţiilor personale, diferite de această Declaraţie de Confidenţialitate (dacă 
există), pot fi găsite în Termenii de Utilizare sau Termenii de Servicii sau în politicile de confidenţialitate 
aplicabile unui anumit serviciu, competiţie sau promoţie. În măsura în care pe parcursul contractului de 
servicii cu noi sunteţi informat de posibilele utilizări ale informaţiilor personale care sunt diferite de către 
cele descrise în această Politică de Confidenţialitate, sau sunteţi implicat în vreo competiţie sau 
campanie promoţională, utilizările de informaţie definite în aceste contracte, competiţii sau promoţii vor 
înlocui această Politică de Confidenţialitate. Vă rugăm să parcurgeţi cu atenţie Termenii de Utilizare, 
Termenii de Servicii şi politicile de confidenţialitate aplicabile serviciului/serviciilor pe care le-aţi 
achiziţionat sau competiţiilor sau promoţiilor pentru care D-voastră v-aţi înscris sau la care participaţi. 

Divulgarea Informaţiilor 

În condiţii normale de afaceri, Trimble nu va vinde, comercializa ori închiria informaţiile de identificare 
individuale ale D-voastră la alţii, fără consimţământul D-voastră de a face aceasta. Trimble ar putea 
disemina datele personale pe care D-voastră le-aţi furnizat online, către Companiile Trimble în condiţiile 
descrise mai jos:  

• Companii Afiliate şi Parteneri de Afaceri. Noi lucrăm împreună cu companii afiliate şi parteneri de 
afaceri care acţionează în numele nostru pentru utilizările descrise mai sus. De exemplu, un 
furnizor de servicii extern prezentat în continuare poate găzdui sau opera un serviciu Trimble 
online, sau procesa tranzacţii cu carduri de credit. Când o companie afiliată sau unul dintre 
partenerii noştri de afaceri este implicat într-o tranzacţie cu D-voastră, noi am putea să 
diseminăm informaţiile de identificare personale referitoare la respectiva tranzacţie.  
  

• Dealeri Autorizaţi Trimble şi Distribuitori. Noi lucrăm cu şi prin membrii canalelor noastre de 
distribuţie pentru a oferi clienţilor şi potenţialilor clienţi informaţii despre produse şi servicii oferite 
clienţilor. De exemplu, Trimble ar putea furniza informaţiile de contact ale unui potenţial client 
către un dealer autorizat Trimble pentru a răspunde întrebării acestuia despre produsele Trimble. 
Sau Trimble ar putea furniza astfel de informaţii de contact pentru a permite unui dealer autorizat 
Trimble de a livra clienţilor actualizări de produse. Trimble cere dealerilor şi distribuitorilor să 
păstreze confidenţialitatea oricăror date personale ale clienţilor sau potenţialilor clienţi furnizate 
lor.  
  

• Agenţi. Noi folosim agenţi care să acţioneze în numele nostru. De exemplu agenţii ar putea 
completa comenzi, oferi asistenţă sau organiza loterii. Agenţilor li se dă acces numai la informaţii 
necesare pentru a executa funcţiile lor şi Trimble cere acestor agenţi să păstreze 



confidenţialitatea cu privire la orice informaţii de identificare personale divulgate acestora. 
  

• Fuziuni şi Reorganizări. În cazul unei reorganizării corporative, cum ar fi fuziune, achiziţionare 
sau transfer de active de către Trimble în afara cursului normal al afacerilor, informaţiile clientului 
ar putea fi transferate unor terţe părţi.  
  

• Alte situaţii. În sfârşit, Trimble ar putea difuza informaţii de identificare personale atunci când noi 
credem, cu bună credinţă, că această difuzare este justificabil necesară pentru (i) conformare cu 
prevederile legale, (ii) întărirea sau aplicarea termenilor acordurilor noastre de utilizare (ex. 
Termenele de utilizare ale site-ului Trimble Web), sau (iii) protejarea drepturilor, proprietăţii, sau 
siguranţei Trimble, a utilizatorilor site-urilor noastre de Web, sau ale altora.  
  

Anumiţi Furnizor(i) Specifici de Servicii Externe  

Următorii furnizori de servicii externe colectează informaţii prin siturile noastre de Web:  

 
• La achiziţionarea produselor şi serviciilor noastre de la magazinele online, informaţiile referitoare 

la datele de contact şi datele de facturare ale D-voastră vor fi colectate de către Wells Fargo 
Merchant Solutions. Vizualizaţi Declaraţia de Confidenţialitate a lui Wells Fargo la 
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml pentru o descriere completă şi 
cuprinzătoare a procedurilor de confidenţialitate ale informaţiilor şi sistemului de securitate ale 
Wells Fargo.  
  

• http://www.verisign.com  
Trimble foloseşte VeriSign Inc pentru a procesa tranzacţiile cardurilor de credit de la Magazinul 
Online Trimble. Trimble furnizează numele clientului şi detaliile cardului de credit ale acestuia. 
Pentru informaţii suplimentare referitoare la VeriSign, vizitaţi site-ul de Web al acestora la pagina 
http://www.verisign.com/Privacy/index.html.  

Legături 

Vă rugăm să luaţi în considerare că site-urile noastre de Web pot conţine legături (links) la alte pagini. La 
accesarea unei pagini de Web aparţinând unor terţi, acestea ar putea conţine sigle (logo-uri) Trimble şi 
conţinut referitor la serviciile şi produsele Trimble, vă rugăm să înţelegeţi că acest site este independent 
de Trimble. Noi nu controlăm politicile de confidenţialitate ale nici unui site aparţinând unui terţ. Dacă 
faceţi click pe un banner de reclamă sau pe un link al unei terţe părţi şi transmiteţi informaţiile D-voastră, 
veţi fi sub incidenţa politicilor de confidenţialitate ale acestor terţe părţi. Noi nu ne asumăm nici o 
responsabilitate sau obligaţie pentru oricare politică ale terţelor părţi sau acţiuni ale acestora. Un link la o 
terţă parte nu reprezintă un gir. 

Opţiuni  

Trimble nu va disemina informaţii de identificare personale oferite nouă online, cu excepţia celor 
declarate mai sus, fără a vă permite oportunitatea de a accepta sau de a refuza aceste diseminări. Atunci 
când plasaţi o comandă la produsele Trimble, vă înregistraţi ca utilizator de produse Trimble, servicii sau 
promoţii, sau când transmiteţi un profil utilizator, vi se dă oportunitatea să ne informaţi dacă doriţi să 
primiţi informaţii viitoare, oferte speciale şi comunicaţii via email. Toate emailurile comerciale nesolicitate 
şi comunicaţiile promoţionale conţin o oportunitate de a refuza comunicaţii viitoare. Adiţional, oricând 
puteţi să renunţaţi la primirea acestor informaţii suplimentare de la Trimble printr-o cerere către 
privacy@Trimble.com. Trimble va face toate eforturile pentru a se conforma prompt cu toate cererile de 
acest gen. 

http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml
http://www.verisign.com/
http://www.verisign.com/Privacy/index.html
mailto:privacy@trimble.com


Cookies şi Opţiuni pentru Controlarea Folosirii Informaţiilor D-voastră Personale 

Cookies sunt mici bucati de informaţie stocate pe hard discul calculatorului D-voastră, de browserul de 
web. Unele dintre paginile Trimble folosesc cookies, trimise de Trimble sau de agenţii Trimble terţi, pentru 
a vă facilita revenirea la acel site. Dacă preferaţi să nu primiţi aceste cookies aveţi opţiunea de a seta 
browserul să vă atenţioneze înainte de a accepta cookies, sau de a le refuza. Dacă veţi face aceasta, 
anumite arii ale unor pagini ar putea să nu funcţioneze corect. 

Trebuie să fiţi conştient că dacă veţi dezvălui informaţii personale online în arii publice, aceste informaţii 
pot fi colectate şi folosite de către alte persoane. Noi nu controlăm acţiunile vizitatorilor noştri şi 
utilizatorilor noştri înregistraţi. Dacă dezvăluiţi informaţii personale într-o recenzie, avizier electronic sau la 
oricare altă porţiune accesibilă publică a unui site Trimble, o faceţi pe riscul D-voastră şi trebuie să 
înţelegeţi că informaţiile transmise pot fi colectate şi folosite de către alte persoane pentru a vă trimite 
mesaje nesolicitate sau reclame, sau pentru alte scopuri. Amintiţi-vă că protecţia confidenţialităţii începe 
cu D-voastră. Sunteţi singurul responsabil de păstrarea secretului oricărei parole pe care o folosiţi şi 
trebuie să fiţi întotdeauna atent şi responsabil când dezvăluiţi informaţii online. Deşi vom face eforturi 
comerciale rezonabile pentru protejarea confidenţialităţii informaţiilor D-voastră personale, transmisiile 
efectuate prin intermediul Internet-ului nu se pot efectua în siguranţă absolută. Trimble nu îşi asumă nici o 
responsabilitate pentru dezvăluirea datelor datorată erorilor de transmisie sau acţiunilor neautorizate ale 
unor terţe părţi. Trimble nu poate asigura sau garanta securitatea oricărei informaţii transmise către noi 
sau de la serviciile noastre. 

Cum Puteţi Accesa sau Corecta Informaţiile D-voastră  

Puteţi accesa sau solicita corecţii ale informaţiilor de identificare personale pe care noi le-am colectat şi 
păstrat în formă accesibilă, prin folosirea următoarei proceduri: 

1. Contactaţi Managerul Programului de Confidenţialitate al Trimble la privacy@Trimble.com pentru 
solicitări generale, sau Departamentul de Resurse Umane al Trimble la HR_HELP@Trimble.com 
pentru solicitări referitoare la transmisii online de CV-uri prin trimiterea unui mesaj detaliat 
explicând solicitarea D-voastră şi care să includă:  

 Informaţii de contact complete (numele, adresa, adresa de email, număr telefon) 

 Detalii despre solicitare (ex. schimbare de adresă de email, dezabonări de la 
buletine de ştiri, revizii de informaţii personale, etc.). Vă rugăm să fiţi foarte 
specific în legătură cu motivul care a condus la solicitarea D-voastră.  

2. Pentru a vă proteja confidenţialitatea şi securitatea, vom lua măsuri rezonabile pentru a verifica 
identitatea D-voastră înainte de vă oferi acces la informaţii şi a vă permite efectuarea de corecţii.  

3. Noi nu instaurăm limite de frecvenţă sau cost asupra abilităţii de a accesa informaţiile D-voastră, 
totuşi noi ne rezervăm dreptul de a declina solicitări nerezonabile la accesul informaţiilor sau 
corecţii. Dacă acest drept este exercitat, noi vă vom informa asupra motivului pentru care cererea 
este refuzată şi vă vom comunica un mod de rezolvare a disputei, pe care puteţi să îl folosiţi dacă 
doriţi.  

4. Dacă informaţiile la care solicitaţi acces nu sunt păstrate într-o formă accesibilă, noi vă vom 
explica de ce acest acces nu vi se poate oferi şi cum este colectat şi utilizat acest tip de 
informaţii. 

5. Dacă informaţiile la care solicitaţi acces sunt păstrate în formă accesibilă, noi vom răspunde 
solicitării D-voastră într-un interval de 10 zile lucrătoare. Accesul la informaţii va fi oferit sub formă 
de dezvăluire şi nu va implica accesul direct la locaţiile noastre de stocare a datelor, on-line sau 
off-line.  

Cum ne puteţi contacta 

mailto:privacy@trimble.com
mailto:HR_HELP@Trimble.com


Dacă aveţi solicitări sau întrebări cu privire la Declaraţia de Confidenţialitate, puteţi să ne contactaţi la 
privacy@Trimble.com. 

Limba Oficială. Limba oficială a Declaraţiei de Confidenţialitate este engleza. Pentru motive de 
interpretare, sau în cazul unui conflict între versiunea engleză şi o versiune în oricare altă limbă a 
Declaraţiei de Confidenţialitate, versiunea în limba engleză va prevala. 
 
Rev. 28 noiembrie 2016. 
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