Fastenal’s Privacy Statement

Declarație de confidențialitate
a societății Fastenal

Fastenal is a global, industry leader in OEM and
MRO industrial products and services. We receive
and maintain customer information that will
allow us to best support their accounts, product
and service needs. Please read further for
the details of our strict Privacy Notification
Statement. Maintaining our customer’s
privacy is very important to us.

Fastenal este lider global în domeniul produselor
și serviciilor industriale din sectorul producătorilor
de echipamente originale (OEM) și al întreținerii,
reparațiilor și recondiționării (MRO). Primim și
păstrăm informații despre clienți care ne vor
permite să răspundem în mod optim cerințelor
privind conturile, produsele și serviciile acestora.
Pentru detalii privind Declarația noastră strictă
de notificare privind confidențialitatea, vă rugăm
să citiți mai departe. Păstrarea confidențialității
clienților noștri este foarte importantă pentru noi.

You may withdraw consent at any time by
visiting our website www.fastenal.com > Legal
Information > Privacy Statement

Vă puteți retrage oricând consimțământul vizitând
site-ul nostru web www.fastenal.com > Informații
legale > Declarație de confidențialitate

WHAT IS PERSONAL DATA OR DATA?

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL
SAU DATELE?

Personal Data is defined as “any information
relating to an identified or identifiable natural
person ('data subject'); an identifiable natural
person is one who can be identified, directly or
indirectly, in particular by reference to an
identifier such as a name, an identification
number, location data, an online identifier or to
one or more factors specific to the physical,
physiological, genetic, mental, economic, cultural
or social identity of that natural person”.

Datele cu caracter personal sunt definite drept
„orice informație referitoare la o persoană fizică
identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică
identificabilă este o persoană ce poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin
raportarea la un element de identificare precum
un nume, un număr de identificare, date privind
locația, un element de identificare on-line sau unul
sau mai mulți factori specifici pentru identitatea
fizică, psihologică, genetică, mentală, economică,
culturală sau socială a persoanei fizice respective”.

WHAT PERSONAL DATA IS COLLECTED?

CE DATE CU CARACTER PERSONAL
SUNT COLECTATE?

The information you provide will be subject to
rigorous measures and procedures to minimize
the risk of unauthorized access or disclosure.

Informațiile pe care le furnizați vor face obiectul
unor măsuri și proceduri riguroase pentru
a minimiza riscul de acces neautorizat sau divulgare.

FASTENAL MAY COLLECT PERSONAL DATA THAT
WOULD INCLUDE BUT IS NOT LIMITED TO:

FASTENAL POATE COLECTA DATE CU CARACTER
PERSONAL CARE VOR INCLUDE DAR NU SE
LIMITEAZĂ LA:

 FULL NAME

 NUMELE COMPLET

 PHONE NUMBER

 NUMĂR DE TELEFON

 EMAIL ADDRESS

 ADRESA DE E-MAIL

 BILL TO ADDRESS

 ADRESA DE FACTURARE

 SHIP TO ADDRESS

 ADRESA DE EXPEDIERE

 PAYMENT CARD NUMBER, EXPIRATION
DATE, ETC.

 NUMĂRUL CARDULUI DE PLATĂ,
DATA DE EXPIRARE, ETC.

 IP ADDRESS

 ADRESĂ IP

HOW WILL MY PERSONAL DATA BE USED?

CUM VOR FI UTILIZATE DATELE MELE
CU CARACTER PERSONAL?

 The personal data provided will be used to
assist Fastenal with processing your order,
whether it be an online order or direct
through a Fastenal store. It will also allow
us to provide ongoing support and meet
the tracking requirements of your account,
ex. inventory usage.

 Datele cu caracter personal vor fi utilizate
pentru a susține societatea Fastenal în
procesarea comenzii dumneavoastră, care
poate fi plasată on-line sau direct într-un
magazin Fastenal. De asemenea, acestea
ne vor permite să asigurăm asistență
permanentă și să îndeplinim cerințele de
monitorizare a contului dumneavoastră,
de ex., utilizarea stocului.

 Website usage information may be collected
to aggregate statistical information, enhance
system administration or to improve the
content of the Site. See Cookies section
for further detail.

 Informațiile de utilizare a site-ului web pot
fi colectate pentru a strânge informații
statistice, îmbunătăți administrarea
sistemului și pentru a îmbunătăți conținutul
site-ului. Pentru mai multe detalii, consultați
secțiunea Module cookie.

 The information we collect through our
website will help Fastenal effectively
enhance this Site, expand product growth
and better serve our customers, which will
result in continued customer satisfaction.
Fastenal may use the information collected
to notify Site visitors of changes to this
Site, to notify Site visitors of new products,
and for any other legitimate and lawful
business purpose.

 Informațiile pe care le colectăm prin
intermediul site-ului nostru vor ajuta
Fastenal să îmbunătățească în mod eficient
acest site, să extindă dezvoltarea
produselor și să deservească mai bine
clienții, ceea ce va conduce la o satisfacție
continuă a clienților. Fastenal poate utiliza
informațiile colectate pentru a notifica
vizitatorii site-ului cu privire la modificările
aduse acestui site, pentru a informa
vizitatorii site-ului despre noile produse și
în orice alt scop comercial legitim și legal.

 Transactional information from companies
or individuals that purchase products from
our Site may be collected and used by
Fastenal as a database or to provide
subsequent products or services to such
parties. Such information includes, but is not
limited to, shipping information, credit card
holder name and card number/expiration

 Informațiile privind tranzacțiile de la
companii sau persoane fizice care
achiziționează produse de pe site-ul nostru
pot fi colectate și utilizate de către Fastenal
ca bază de date sau pentru a furniza produse
sau servicii ulterioare acestor părți. Astfel
de informații includ însă nu se limitează la
informațiile de transport, numele titularului
de card și numărul/data expirării cardului.

date. This information is considered essential
to the performance of online transactions.

Aceste informații sunt considerate esențiale
pentru efectuarea tranzacțiilor on-line.

 To identify the local of users, IP addresses
and device identifiers may be used to block
disruptive use, establish site use analytics
for site improvement or to redirect users
to a different site. Ex. If you are accessing
the site from Canada, you may be redirected to www.fastenal.ca

 Pentru a identifica locația utilizatorilor,
se pot utiliza adrese IP și identificatori
de dispozitive pentru a bloca utilizarea
disruptivă, a stabili analiza utilizării site-ului
pentru îmbunătățirea site-ului sau pentru
a redirecționa utilizatorii către un site diferit.
Ex. Dacă accesați site-ul din Canada, ați
putea fi redirecționat către www.fastenal.ca

WHO WILL FASTENAL SHARE YOUR PERSONAL
DATA WITH?

CU CINE VA PARTAJA FASTENAL DATELE
DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

 Transactional information from companies
or individuals that purchase products from
our Site may be collected and used by
Fastenal as a database or to provide
subsequent products or services to such
parties. Such information includes, but is
not limited to, shipping information, credit
card holder name and card
number/expiration date. This information
is considered essential to the performance
of online transactions.

 Informațiile privind tranzacțiile de la
companii sau persoane fizice care
achiziționează produse de pe site-ul nostru
pot fi colectate și utilizate de către Fastenal
ca bază de date sau pentru a furniza produse
sau servicii ulterioare acestor părți. Astfel
de informații includ însă nu se limitează la
informațiile de transport, numele titularului
de card și numărul/data expirării cardului.
Aceste informații sunt considerate esențiale
pentru efectuarea tranzacțiilor on-line.

 Fastenal may choose to share information
with some specific third parties, such as
suppliers, financial institutions, and third
party service providers, and with any
successor Fastenal interest.

 Fastenal poate alege să împărtășească
informații cu anumite părți terțe, cum ar fi
furnizorii, instituțiile financiare și furnizorii de
servicii terți, precum și orice parte interesată
succesoare a societății Fastenal.

 FASTENAL WILL NOT GIVE, SELL OR
OTHERWISE TRANSFER E-MAIL ADDRESSES
MAINTAINED BY THIS SITE TO ANY OTHER
THIRD PARTY FOR THE PURPOSE OF
INITIATING, OR ENABLING OTHERS TO
INITIATE, ELECTRONIC MAIL MESSAGE IN
VIOLATION OF TITLE 15, CHAPTER 103 OF
THE UNITED STATES CODE.

 FASTENAL NU VA TRANSMITE, VINDE SAU
TRANSFERA ÎN ALT MOD ADRESELE DE
E-MAIL PĂSTRATE DE ACEST SITE UNEI TERȚE
PĂRȚI CU SCOPUL DE A INIȚIA SAU DE
A PERMITE ALTOR ENTITĂȚI SĂ INIȚIEZE
MESAJE DE POȘTĂ ELECTRONICĂ, CU
ÎNCĂLCAREA TITLULUI 15, CAPITOLUL 103
DIN CODUL STATELOR UNITE

 Access to your data is limited to Fastenal
and is constructed in a way to protect you
and your information.

 Accesul la datele dumneavoastră este limitat
la societatea Fastenal și este conceput astfel
încât să vă protejeze pe dumneavoastră și
informațiile dumneavoastră.

 Fastenal may disclose information about
any Site visitor in response to subpoenas,
investigative requests (with or without
subpoena) and other legal process, to

 Fastenal poate dezvălui informații despre
orice vizitator al site-ului ca răspuns la
citații, solicitări de investigație (cu sau fără
citație) și alte proceduri legale, pentru

uphold Fastenal's legal rights and defend
against legal claims.
WHAT IS A COOKIE?
 A cookie is a small file stored on your
computer by a web site to give the
customer a unique ID (a ‘Cookie’).
HOW DOES FASTENAL USE COOKIES?

a susține drepturile legale ale societății
Fastenal și pentru a se apăra împotriva
pretențiilor legale.
CE ESTE UN MODUL COOKIE?
 Un modul cookie este un fișier de mici
dimensiuni stocat pe computer de către un
site web pentru a furniza clientului un număr
de identificare unic (un „cookie”).
CUM FOLOSEȘTE FASTENAL MODULELE COOKIE?

 Fastenal may use Cookies to track new
visitors to this Site and recognize past
customers so that Fastenal may customize
and personalize Site information.

 Fastenal poate utiliza modulele cookie
pentru a urmării vizitatorii noi pe acest site
și pentru a identifica clienții existenți, astfel
încât Fastenal să poate adapta și personaliza
informațiile de pe site.

 Cookies used by this Site do not contain
any personal data. Fastenal cannot identify
a customer unless that information is
provided voluntarily.

 Modulele cookie utilizate de acest site
nu conțin date cu caracter personal.
Fastenal nu poate identifica un client
decât dacă informațiile respective sunt
furnizate voluntar.

 IF YOU CONFIGURE YOUR COMPUTER TO
BLOCK OR ERASE COOKIES, SOME WEBSITE
FUNCTIONALITY WILL NOT WORK
PROPERLY AND THE USER EXPERIENCE
WILL BE DIMINISHED.

 DACĂ VĂ CONFIGURAȚI COMPUTERUL SĂ
BLOCHEZE SAU SĂ ȘTEARGĂ MODULELE
COOKIE, O PARTE DIN FUNCȚIILE SITE-ULUI
WEB NU VOR OPERA CORESPUNZĂTOR,
IAR EXPERIENȚA UTILIZATORULUI AR
PUTEA FI AFECTATĂ.

COOKIES WE USE

MODULE COOKIE PE CARE LE UTILIZĂM

 Necessary Cookies – These are necessary
for the website to work. They must remain
active in order to use such features as the
shopping cart.

 Module cookie necesare – Acestea sunt
necesare pentru ca site-ul web să
funcționeze. Acestea trebuie să rămână
active pentru a putea utiliza funcții precum
coșul de cumpărături.

 Functional Cookies – These are used in
features such as remember me choices
(i.e. user name, # of products per page
preferences, regional location of the user –
shows availability of your closest store,
etc.) These are anonymized, personal data
is not collected.

 Module cookie funcționale – Acestea sunt
utilizate în funcții precum opțiunile
„remember me” (adică nume de utilizator,
preferințele de număr de produse per
pagină, regiunea în care este localizat
utilizatorul – indică disponibilitatea celui mai
apropiat magazin etc.) Acestea sunt
anonimizate, nu se colectează date
cu caracter personal.

 Performance Cookies – These collect
information about which pages visitors

 Module cookie de performanță – Acestea
colectează informații privind paginile vizitate

go to most often and help us to provide
a better user experience, ex. Google
Analytics. These are anonymized,
personal data is not collected.

DO NOT TRACK (DNT)
 DNT is a proposed policy and technology
to allow internet users the ability to
control the tracking of their online use.
As this concept is still being worked on by
the World Wide Web Consortium (W3C)
along with industry groups, Internet
browsers, technology companies and
regulators, there is not a DNT technology
standard to date.

cel mai frecvent și ne ajută să asigurăm o
experiență mai bună a utilizatorului, de ex.
Google Analytics. Acestea sunt anonimizate,
nu se colectează date cu caracter personal.

DO NOT TRACK (DNT)
 DNT (Nu mă urmări) este o politică și
o tehnologie propusă care să le permită
utilizatorilor de internet să controleze
modul în care li se urmărește utilizarea
mediului on-line. Dat fiind că acest
concept se află încă în curs de dezvoltare
la World Wide Web Consortium (W3C)
alături de alte grupuri din domeniu,
browsere de internet, companii din
domeniul tehnologiei și agenții de
reglementare, în prezent nu există
o tehnologie DNT standard.

HOW TO BLOCK YOUR BROWSER FROM
TRACKING COOKIES

CUM PUTEȚI BLOCA MODULELE COOKIE
ÎN BROWSER

The following are the browser Fastenal.com
currently supports. To disable Cookies in your
browser please select one of the below.

Acestea sunt browserele compatibile cu
Fastenal.com. Pentru a dezactiva modulele cookie,
selectați unul dintre browserele de mai jos.

 Google Chrome

 Google Chrome

 Internet Explorer

 Internet Explorer

 FireFox

 FireFox

 Edge

 Edge

 Safari

 Safari

OFFENSIVE OR INAPPROPRIATE CONTENT ON
FASTENAL SITES
 You are prohibited from posting or
transmitting to or from this Site any
unlawful, threatening, libelous, defamatory,
obscene, profane or other material that
could give rise to any civil or criminal liability
under the law. Any material, information or
idea you transmit or post on this Site by any
means will be treated as non-confidential
and non-proprietary.

CONȚINUT JIGNITOR SAU INADECVAT
PE SITE-URILE FASTENAL
 Este interzisă postarea sau transmiterea pe
sau de pe acest site a oricăror materiale
ilegale, cu caracter de amenințare,
calomniatoare, defăimătoare, obscene,
profanatoare sau de alt tip care ar putea
conduce la aplicarea răspunderii civile sau
penale conform legii. Orice material,
informație sau idee pe care o transmiteți sau
postați pe acest site sub orice formă va fi

tratată ca neconfidențială și neprotejată
de dreptul de proprietate.
USERS UNDER AGE 18
 If you are a user under age 18, please
obtain a parent/guardian’s permission
before sharing any personal data with
Fastenal.
HOW LONG WILL MY PERSONAL DATA BE KEPT?

UTILIZATORI CU VÂRSTA SUB 18 ANI
 Dacă aveți vârsta sub 18 ani, trebuie să
obțineți acordul unui părinte/tutore înainte
de a transmite date cu caracter personal
către Fastenal.
CÂT TIMP VOR FI PĂSTRATE DATELE MELE
CU CARACTER PERSONAL?

 We will strive to keep your information
accurate and up to date and keep it only
for as long as is necessary, according to
legal retention periods.

 Vom face eforturi pentru a păstra
corectitudinea și actualitatea informațiilor
dumneavoastră și pentru a le păstra doar
cât este necesar, conform perioadelor legale
de retenție.

 In some instances, the law sets the length of
time information must to be kept. When
possible, Fastenal will use its discretion to
ensure that we do not keep records outside
of our normal business requirements.

 În unele cazuri, legea stabilește perioada de
păstrare a informațiilor. Când este posibil,
Fastenal va recurge la discreția sa pentru a
se asigura că nu păstrăm evidențe care nu se
încadrează în cerințele comerciale normale.

UPDATES TO FASTENAL’S PRIVACY STATEMENT
 As Fastenal’s Privacy Notification Statement
may be periodically updated, it is suggested
to review it on occasion, or before
submitting personal data in the future.

ACTUALIZĂRI LA DECLARAȚIA DE
CONFIDENȚIALITATE A SOCIETĂȚII FASTENAL
 Deoarece Declarația Fastenal de notificare
privind confidențialitatea poate fi actualizată
periodic, vă recomandăm să o consultați din
când în când sau înainte de a transmite pe
viitor date cu caracter personal.

IF YOU ARE AN EU CITIZEN UNDER
THE GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (GDPR) OR FEDERAL
PERSONAL DATA LAW (MEXICO), PLEASE
CLICK
HERE FOR FURTHER DETAILS.

DACĂ SUNTEȚI CETĂȚEAN UE ȘI LOCUIȚI
ÎNTR-O ȚARĂ ÎN CARE SE APLICĂ
REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND
PROTECȚIA DATELOR (GDPR) SAU LEGEA
FEDERALĂ A DATELOR CU CARACTER
PERSONAL (MEXICO), FACEȚI
CLIC AICI PENTRU MAI MULTE DETALII.

HOW DO I FIND OUT WHAT PERSONAL DATA
FASTENAL HOLDS ABOUT ME?

CUM AFLU CE DATE CU CARACTER PERSONAL
DEȚINE FASTENAL REFERITOR LA PERSOANA MEA?

 To receive a list of what personal
data/information is being processed, please
email data_privacy@fastenal.com and
request the SUBJECT ACCESS REQUEST
FORM. You will receive a confirmation of
receipt of your request within 72 hours.

 Pentru a primi o listă cu datele/informațiile
cu caracter personal prelucrate, trimiteți
un e-mail la adresa
data_privacy@fastenal.com și solicitați
FORMULARUL DE SOLICITARE A DREPTULUI
DE ACCES AL PERSOANEI VIZATE. Veți primi

o confirmare de primire a solicitării în
termen de 72 de ore.
 The information requested in the SUBJECT
ACCESS REQUEST FORM must be
provided, along with proof of identity.

 Informațiile solicitate în FORMULARUL DE
SOLICITARE A DREPTULUI DE ACCES AL
PERSOANEI VIZATE trebuie furnizate
împreună cu dovada identității.

 The copy of personal data will be provided
within one month after the fulfilled Subject
Access Request form has been submitted.
Should additional information be required
in order to identify the data subject within
our systems, it may take longer to fulfill
this request.

 Copia datelor cu caracter personal va
fi furnizată în termen de o lună după
depunerea formularului de solicitare
a dreptului de acces al persoanei vizate.
Dacă sunt necesare informații suplimentare
pentru identificarea persoanei vizate în
sistemele noastre, răspunsul la această
solicitare poate dura mai mult.

DELETING PERSONAL DATA
 You have the Right to Erasure (‘Right to be
Forgotten’), Art. 17 GDPR, and thus have
your data removed from our database,
excluding circumstances where Fastenal is
required to retain this to meet our legal
obligations as a business and proof of
transactions. To have your personal data
removed from our database, please email
data_privacy@fastenal.com and request
the DATA SUBJECT CONSENT
WITHDRAWAL FORM.

ȘTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 Aveți dreptul la ștergerea datelor („Dreptul
de a fi uitat”), Art. 17 din GDPR, și astfel, la
eliminarea datelor dumneavoastră din baza
noastră de date, excluzând circumstanțele în
care Fastenal trebuie să păstreze aceste date
pentru a îndeplini cerințele noastre legale
în calitate de societate comercială și ca
dovadă a tranzacțiilor. Dacă doriți ca datele
dumneavoastră cu caracter personal să
fie eliminate din baza noastră de date,
trimiteți un e-mail la adresa
data_privacy@fastenal.com și solicitați
FORMULARUL DE RETRAGERE A
CONSIMȚĂMÂNTULUI PERSOANEI VIZATE.

CONTACTING FASTENAL ABOUT THIS PRIVACY
NOTIFICATION STATEMENT

CONTACTAREA SOCIETĂȚII FASTENAL CU PRIVIRE
LA ACEASTĂ DECLARAȚIE DE NOTIFICARE PRIVIND
CONFIDENȚIALITATEA

Should you have any questions or concerns,
please contact data_privacy@fastenal.com.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, adresați-vă la
data_privacy@fastenal.com.

