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Politica de confidenţialitate  
Hilti este recunoscută pentru furnizarea de produse de calitate și servicii client excelente. 
Deoarece scopul nostru este de a transfera acest renume în mediul online, ne angajăm să 
vă protejăm intimitatea. Orice informație pe care o primim de la dumneavoastră este 
utilizată în scopul îmbunătățirii constante a experienței dumneavoastră pe web. Informația 
va fi disponibilă în exclusivitate personalului Hilti, urmând principiul nevoii de a cunoaște. 
Vă rugăm citiți următoarele informații referitoare la politica noastră de confidențialitate. 
 
De ce colectează Hilti Online informații personale? 
Informațiile dvs. personale (adresa de e-mail, nume, număr de telefon și adresa de 
corespondență) ne permit să vă contactăm, în caz de necesitate. De asemenea, acestea 
vă permit accesarea unor module ale website-ului unde se aplică reglementările legale în 
domeniu. 
În plus, dorim să îmbunătățim experiența dvs. pe web prin utilizarea informațiilor personale 
în scopul furnizării de conținut adaptat intereselor dvs. specifice. Astfel, veți primi mai 
multe răspunsuri la solicitările dvs. 
Monitorizăm “tiparele de trafic” ale clienților noştri și nivelul de utilizare a website-ului, în 
scopul dezvoltării structurii, modalității de proiectare și a aspectului “Hilti Online”. 
Putem folosi informațiile personale pentru a vă notifica în legătură cu modificări majore 
aduse website-ului, sau cu noi servicii Hilti Online. Dacă nu doriți să primiți astfel de 
informații, vă puteți schimba preferințele în orice moment, prin accesarea secțiunii “Profilul 
meu”. 
Hilti Online va elibera informații referitoare la contul bancar către terți atunci când acest 
lucru este necesar în vederea (i) conformării cu legea (ii) aplicării termenilor acordurilor 
utilizator sau (iii) protejării drepturilor, proprietății sau securității Hilti Online, a utilizatorilor 
noștri, etc. 
 
În scopul îmbunătățirii website-ului nostru putem culege informații care să ne ajute să 
înțelegem modalitatea în care acesta este utilizat de către clienți.  
 
Va dezvălui Hilti Online informațiile colectate către terți? 
Hilti Online nu va vinde, comercializa, închiria sau dezvălui informațiile dvs. personale în 
afara Grupului Hilti. 
Hilti Online va elibera informații referitoare la contul bancar către terți atunci când acest 
lucru este necesar în vederea (i) conformării cu legea (ii) aplicării termenilor acordurilor 
utilizator sau (iii) protejării drepturilor, proprietății sau securității Hilti Online, a utilizatorilor 
noștri, etc.. 
În scopul îmbunătățirii website-ului nostru putem culege informații care să ne ajute să 
înțelegem modalitatea în care acesta este utilizat de către clienți. Spre exemplu, putem 
studia informațiile colectate pentru a determina secțiunile cele mai accesate ale site-ului. 
Hilti poate furniza statistici referitoare la clienți, vânzări, tipare de trafic, către vânzători de 
renume, însă aceste statistici nu vor conține informații individuale de identificare. Informații 
personale precum numele și adresa dvs. de e-mail nu vor fi folosite în statisticile noastre. 
 
Cum sunt protejate informațiile personale? 
Toate datele personale pe care le colectăm sunt protejate împotriva accesului neautorizat 
prin utilizarea celor mai recente tehnologii de securitate.  
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Cookie-uri 
Cookie-urile reprezintă informații pe care un website le transferă pe hard disk-ul dvs. sub 
forma unui mic fisier text. Acestea sunt folosite în scopul păstrării de informații. Cookie-
urile pot face website-ul mai util prin stocarea informațiilor referitoare la preferințele dvs. pe 
respectivul website. Cookie-urile nu conțin informații care pot identifica personal un 
utilizator, însă pot identifica computerul unui utilizator. 
 
Cum se pot actualiza sau modifica informațiile colectate? 
Puteți actualiza sau modifica informațiile asociate profilului dvs. Hilti Online în orice 
moment, prin accesarea paginii “Profilul meu” a website-ului. Este necesar să vă 
autentificați pentru a accesa această pagină din secțiunea “Bibliotecă tehnică”. Pentru alte 
întrebări în legătură cu actualizarea sau modificarea informațiilor asociate contului dvs. 
utilizator, vă rugăm să ne contactați. 
 
Ce trebuie să fac dacă nu doresc să primesc e-mail de la Hilti? 
Ca utilizator înregistrat puteți primi ocazional e-mail pentru a vă notifica în legătură cu 
modificări majore aduse website-ului, sau cu noi servicii Hilti Online. Dacă doriți să nu mai 
primiți notificările, vă puteți schimba preferințele în orice moment, prin accesarea secțiunii 
“Profilul meu”. 
 
Pe scurt 
DATELE PERSONALE COLECTATE DE ACEST WEBSITE SUNT PROCESATE DOAR 
ÎN CONFORMITATE CU POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE PREZENTATĂ PE ACEST 
WEBSITE. ACESTE DATE VOR FI STOCATE ŞI PE UN SERVER INTERN LA HILTI 
CORPORATION IN SCHAAN (LI) UNDE SUNT PROTEJATE ÎMPOTRIVA ACCESULUI 
NEAUTORIZAT PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE SECURITATE ADECVATE. 
 
Consimțământul dumneavoastră 
Prin utilizarea acestui website vă exprimați acordul față de colectarea și utilizarea 
informațiilor de către Hilti. Dacă decidem să modificăm această politică de 
confidențialitate, modificările vor fi publicate pe această pagină, pentru ca dvs. să știți în 
orice moment ce fel de informații colectăm, cum le utilizăm, și în ce condiții le dezvăluim 
către terți. 
 
Prelucrarea de date cu caracter personal notificată în formă generală, a fost înscrisă în 
registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 19831.  
 
 
 
 
 
 


