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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU CLIENȚI (actualizată la data de 11 iunie, 2018) 

  

Network TwentyOne SRL (denumită în mod colectiv “noi”, “nouă” sau “nostru /noastră /noștri /noastre”) respectă 

confidențialitatea dumneavoastră și se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal. Această notificare de 

confidențialitate vă va informa cu privire la modul în care avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal 

și vă comunică drepturile dumneavoastră de confidențialitate și modul în care legea vă protejează. 

  

1.  INTRODUCERE 

  

Prezenta notificare de confidențialitate vă oferă informații despre modul în care colectăm și procesăm datele 

dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv dar nu limitat la datele cu caracter personal pe care le furnizați, atunci 

când vă înregistrați pentru a accesa website-urile noastre sau cumpărați produse, servicii sau bilete de la noi, sau 

atunci când interacționați cu noi prin telefon, e-mail, sau direct la seminare și întâlniri. Este important să citiți 

prezenta notificare de confidențialitate împreună cu orice alte notificări privind confidențialitatea sau notificarea 

privind procesarea corectă pe care le putem furniza cu anumite ocazii, atunci când colectăm sau procesăm date cu 

caracter personal despre dumneavoastră, astfel încât să fiți pe deplin conștienți de modul în care și motivele pentru 

care folosim datele dumneavoastră. Site-urile noastre web nu sunt destinate copiilor și nu colectăm cu bună știință 

date referitoare la persoane cu vârsta sub 18 ani. 

 

Controlorul / RPD 
Noi suntem “responsabilul de date” și suntem responsabili pentru datele dumneavoastră cu caracter personal. Am 

desemnat un responsabil cu protecția datelor (“RPD”), care este responsabil pentru supravegherea întrebărilor legate 

de prezenta notificare de confidențialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la această notificare de confidențialitate, 

inclusiv orice solicitare de a vă exercita drepturile legale prezentate mai jos, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la 

DPofficerEU@n21.com sau puteți contacta RPD-ul prin poștă sau telefonic, utilizând informațiile de contact: 

 

Datele de contact 
Detaliile noastre complete sunt: 

  

Denumirea completă a persoanei juridice: Network TwentyOne SRL 

  

Titulatura RPD-ului: Country Manager 

  

Adresa de e-mail: DPofficerEU@n21.com 

  

Adresa poștală: Romania, București, Strada Zablovschi nr. 11A, sector 1, cod postal 011311 

  

Aveți dreptul de a depune o plângere în orice moment la autoritatea locală de supraveghere pentru protecția datelor. 

Cu toate acestea, apreciem șansa de a ne ocupa de preocupările dumneavoastră înainte de a vă adresa autorității de 

supraveghere de care aparțineți, astfel încât vă rugăm să ne contactați mai întâi, utilizând datele de mai sus. 

 

Modificări ale notificării de confidențialitate și obligația dumneavoastră de a ne informa cu privire la modificări 

Prezenta politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată la data menționată mai sus, iar versiunile istorice 

pot fi obținute contactând RPD-ul. Este important este ca datele cu caracter personal pe care le deținem despre 

dumneavoastră să fie corecte și actuale. Vă rugăm să ne informați dacă datele dumneavoastră cu caracter personal 

se modifică în timpul relației cu noi. 

  

Terțe link-uri 
Website-urile noastre pot include link-uri către terțe site-uri web, module de extensie și aplicații. Efectuând clic pe 

acele link-uri sau dacă activați acele conexiuni este posibil să permiteți unor terțe părți să colecteze sau să partajeze 
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date despre dumneavoastră. Nu controlăm aceste site-uri terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile lor de 

confidențialitate. Când părăsiți site-urile noastre, vă încurajăm să citiți  notificarea de confidențialitate a fiecărui 

site web pe care îl vizitați. 

 

2.  DATELE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ 

  

Date cu caracter personal sau informații cu caracter personal înseamnă orice informație despre o persoană din care 

poate fi identificată persoana respectivă. Acestea nu includ date din care identitatea a fost eliminată (date anonime). 

 

Este posibil să colectăm, să utilizăm, să stocăm și să transferăm diferite tipuri de date cu caracter personal despre 

dumneavoastră pe care le-am grupat după cum urmează: 

  

• Datele de identitate includ numele, prenumele, numele de utilizator, numărul IBO/ABO și numele superiorului 

Amway și nivelul pin. 

• Datele de contact includ adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail și numerele de telefon. 

• Datele financiare includ date despre cardul de plată pentru a achiziționa produse și servicii, pe care le puteți 

accesa și atunci când comandați din nou, pentru confortul dumneavoastră. 

• Datele referitoare la tranzacții includ date despre plățile către dumneavoastră și efectuate de către 

dumneavoastră, și alte date despre produsele și serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi. 

• Datele tehnice includ adresa protocolului de Internet (IP), datele dumneavoastră de conectare, tipul și versiunea 

browserului, setarea și localizarea fusului orar, tipurile și versiunile de module de extensie ale browserului, sistemul 

de operare și platforma și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa website-urile noastre. 

• Datele despre preferințe - interesele, preferințele, feedback-ul și răspunsurile la sondaj. 

• Datele despre utilizare includ informații despre modul în care utilizați website-urile, produsele și serviciile noastre. 

• Datele de marketing și comunicații includ preferințele dumneavoastră în ceea ce privește primirea de materiale 

de marketing de la noi și preferințele dumneavoastră de comunicare. 

• Datele despre achiziții includ numai achizițiile dumneavoastră de la noi. 

  

Nu colectăm nici o categorie specială de date cu caracter personal despre dumneavoastră (aceasta include detalii 

despre rasa sau etnia dumneavoastră, credințele religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile 

politice, calitatea de membru al sindicatelor, informații despre sănătatea dumneavoastră și datele biometrice și 

genetice). De asemenea, nu colectăm nici o informație despre condamnări penale și infracțiuni. Cu toate acestea, în 

viitor, dacă vom colecta de la dumneavoastră orice categorii speciale de date cu caracter personal, vom obține 

consimțământul dumneavoastră, conform legii, înainte de a procesa respectivele categorii speciale de date cu 

caracter personal. 

 

Dacă nu furnizați date cu caracter personal 
În cazul în care este necesar ca noi să colectăm date cu caracter personal prin lege sau în baza termenilor unui 

contract pe care îl avem cu dumneavoastră și nu ne furnizați acele date atunci când vi se solicită, este posibil să nu 

putem îndeplini contractul pe care îl avem sau încercăm să îl încheiem cu dumneavoastră (de exemplu, pentru a vă 

furniza bunuri sau servicii). În acest caz, este posibil să fie necesar să anulați un produs sau un serviciu pe care îl 

aveți la noi, dar vă vom anunța dacă este cazul în acel moment. 

  

3.  CUM SUNT COLECTATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?   

  

Utilizăm metode diferite pentru a colecta date de la și despre dumneavoastră, inclusiv prin: 

  

• Interacțiuni directe. Ne puteți comunica date despre identitatea dumneavoastră, de contact, financiare, despre 

preferințe, de marketing și comunicații și despre achiziții prin completarea de formulare sau prin corespondența cu 

noi prin poștă, telefon, e-mail sau altfel. Acestea includ date cu caracter personal pe care le furnizați atunci când: 

• cumpărați produsele sau serviciile noastre; 
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• creați un cont pe website-urile noastre; 

• vă abonați la serviciile noastre; 

• solicitați ca materiale de marketing să vă fie trimise; 

• vă înscrieți la un concurs, o promoție sau un studiu; sau 

• ne oferiți feedback. 

• Tehnologii sau interacțiuni automatizate. Atunci când interacționați website-urile noastre și/sau cumpărați 

produse, este posibil să colectăm automat Date Tehnice și Date despre Utilizare privind echipamentele 

dumneavoastră, acțiunile și modelele de navigare. Colectăm aceste date cu caracter personal utilizând module 

cookie, jurnale de server și alte tehnologii similare. 

 

4.  CUM UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI ÎN CE SCOP 

  

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai atunci când legea ne permite să facem acest lucru. 

În general, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații: 

  

• În cazul în care este necesar pentru a îndeplini contractul pe care urmează să-l încheiem sau l-am încheiat cu 

dumneavoastră; 

• În cazul în care este necesar pentru interesele noastre legitime (sau cele ale unei terțe părți), iar interesele și 

drepturile dumneavoastră fundamentale nu prevalează asupra acelor interese; 

• În cazul în care este necesar să respectăm o obligație legală sau de reglementare. 

 

Ne asigurăm că luăm în considerare și echilibrăm orice impact potențial asupra dumneavoastră (atât pozitiv cât și 

negativ) și asupra drepturilor dumneavoastră înainte de a procesa datele dumneavoastră cu caracter personal în 

interesele noastre legitime. Nu utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru activități în care impactul 

asupra dumneavoastră are prioritate asupra intereselor noastre (cu excepția cazului în care avem consimțământul 

dumneavoastră sau dacă ni se impune sau ni se permite altfel prin lege să facem aceasta). 

 

Tipurile de baze legale pe care ne vom baza în ceea ce privește procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

sunt enumerate în tabelul de mai jos. În general, nu ne bazăm pe consimțământul ca bază legală pentru procesarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal.  

  

Rețineți că putem procesa datele dumneavoastră cu caracter personal pentru mai mult de un motiv legal, în funcție 

de scopul specific pentru care folosim datele dumneavoastră Vă rugăm să ne contactați dacă aveți nevoie de detalii 

cu privire la temeiurile juridice specifice pe care ne bazăm pentru a procesa datele dumneavoastră cu caracter 

personal în cazul în care mai mult un singur motiv a fost prevăzut în tabelul de mai jos. 
 

Scop/Activitate Tip de date 

 

Baza legală pentru procesare, inclusive baza 

interesului legitim 

Pentru a vă înregistra ca nou client Identitate, Contact Îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră 

 

Necesare pentru interesele noastre legitime de a 

asigura funcționalitatea afacerii pe site-ul nostru web 

Pentru a procesa și livra comanda 

dumneavoastră, inclusiv, dacă este 

cazul: 

 

(a) pentru a gestiona plăți, 

comisioane și taxe 

 

(b) pentru a colecta și recupera 

bani datorați nouă 

Identitate, Contact, 

Financiare, 

Tranzacții, 

Marketing și 

Comunicări 

Îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră 

 

Necesare pentru interesele noastre legitime de a 

recupera datoriile către noi 
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Pentru a gestiona relația noastră cu 

dumneavoastră, care va include: 

 

(a) Notificarea dumneavoastră 

despre modificările aduse 

termenilor sau politicii noastre de 

confidențialitate 

 

(b) solicitarea adresată 

dumneavoastră de a lăsa o 

impresie sau a participa la un 

sondaj 

Identitate, Contact, 

Preferințe, 

Marketing și 

Comunicări 

 

Îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră 

 

Necesare pentru a respecta o obligație legală 

 

Necesare pentru interesele noastre legitime de a ne 

actualiza evidențele și de a studia modul în care 

clienții utilizează produsele /serviciile noastre 

Pentru a vă permite să participați 

la o tragere la sorți, un concurs sau 

un sondaj 

Identitate, Contact, 

Preferințe, 

Utilizare, 

Marketing și 

Comunicări  

Îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră 

 

Necesare pentru interesele noastre legitime de a 

studia modul în care clienții utilizează produsele 

/serviciile noastre, pentru a le dezvolta și a ne 

dezvolta afacerea 

Pentru a gestiona și a proteja 

afacerea noastră și website-urile 

noastre (inclusiv detectarea și 

remedierea defecțiunilor, analiză 

de date, testare, întreținere de 

sistem, asistență, raportare și 

găzduire de date) 

Identitate, Contact, 

Tehnice 

 

Necesare pentru interesele noastre legitime de a 

derula afacerea noastră, de a furniza servicii de 

administrare și IT, de securitate a rețelei și de a 

preveni frauda 

 

Necesare pentru a respecta o obligație legală 

Pentru a oferi conținut și anunțuri 

relevante pe site și pentru a măsura 

sau a înțelege eficacitatea 

publicității pe care v-o oferim 

Identitate, Contact, 

Preferințe, 

Utilizare, 

Marketing și 

Comunicări, 

Tehnice 

Necesare pentru interesele noastre legitime de a 

studia modul în care clienții utilizează produsele 

/serviciile noastre, pentru a le dezvolta, pentru a ne 

dezvolta afacerea și pentru a comunica strategia 

noastră de marketing 

Pentru a utiliza analitica datelor în 

vederea îmbunătățirii website-

urilor noastre, produselor 

/serviciilor, marketingului, 

relațiilor cu clienții și experiențelor 

Tehnice, Utilizare 

 

Necesare pentru interesele noastre legitime de a 

înțelege cum utilizează clienții noștri produsele și 

serviciile noastre, pentru a menține site-ul nostru 

actualizat și relevant, pentru a ne dezvolta afacerea și 

pentru a comunica strategia noastră de marketing 

Pentru a vă face sugestii și 

recomandări cu privire la bunuri 

sau servicii ce ar putea fi de interes 

pentru dumneavoastră 

Identitate, Contact, 

Tehnice, Utilizare, 

Preferințe 

 

Necesare pentru interesele noastre legitime de a 

dezvolta produsele /serviciile și de a ne dezvolta 

afacerea 

Pentru a genera rapoarte privind 

activitatea de achiziții pentru Dvs. 

și îndrumătorul dumneavoastră 

IPAA, dacă este cazul. 

Identitate, Achiziții 

 

Îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră 

 

Necesare pentru interesele noastre legitime de a 

asigura funcționalitatea afacerii pe site-ul nostru web. 

 

Oferte promoționale de la noi 
Putem folosi datele dumneavoastră de Identitate, de Contact, Tehnice, privind Utilizarea și Preferințele pentru a 

forma o imagine asupra a ceea ce credem că vă puteți dori sau că aveți nevoie sau ceea ce vă poate interesa. Acesta 

este modul în care decidem care dintre produse, servicii și oferte pot fi relevante pentru dumneavoastră (denumim 
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acest lucru marketing). Veți primi comunicări de marketing de la noi dacă ați solicitat informații de la noi sau ați 

achiziționat bunuri sau servicii de la noi și, în fiecare caz, nu ați optat să nu primiți acele materiale de marketing. 

 

Marketingul terților 
Nu împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți în scopuri de marketing. Dacă acest lucru 

se va schimba în viitor, vom obține consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens înainte de a face acest 

lucru. 

  

Opțiunea de renunțare 
Ne puteți solicita să nu mai trimitem mesaje de marketing în orice moment, contactându-ne. Dacă renunțați la 

primirea acestor mesaje de marketing, acest lucru nu se va aplica datelor cu caracter personal furnizate nouă ca 

urmare a achiziționării unui produs /serviciu sau a altor tranzacții încheiat anterior cu noi. 

  

Module cookie 
Puteți seta browserul dumneavoastră să refuze toate modulele cookie de browser sau să vă avertizeze atunci când 

site-urile setează sau accesează module cookie. Dacă dezactivați sau refuzați modulele cookie, vă rugăm să rețineți 

că anumite părți ale acestui site pot deveni inaccesibile sau nu funcționează corect. Pentru mai multe informații 

despre modulele cookie pe care le folosim, vă rugăm să consultați politica de module cookie pe site-ul nostru. 

 

Schimbarea scopului 
Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția 

cazului în care considerăm în mod rezonabil că este necesar să le folosim dintr-un alt motiv și că acel motiv este 

compatibil cu scopul inițial. Dacă este necesar să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop 

care nu este colateral, vă vom informa și vom explica baza legală care ne permite să facem acest lucru. Vă rugăm 

să rețineți că putem procesa datele dumneavoastră cu caracter personal fără cunoștința sau consimțământul 

dumneavoastră, în conformitate cu regulile de mai sus, atunci când acest lucru este impus sau permis prin lege. 

  

5.  DEZVĂLUIRI ALE DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

  

Vom partaja date cu caracter personal cu alții numai atunci când suntem autorizați din punct de vedere legal să 

facem acest lucru. Este posibil să fie necesar să partajăm datele cu caracter personal cu părțile indicate mai jos: 

 

• Furnizorii de servicii care oferă servicii IT și de administrare a sistemelor, astfel încât să putem utiliza website-urile 

noastre. 

• terțe organizații care, în alt mod, ne acordă asistență în ceea ce privește furnizarea de bunuri, servicii sau informații. 

• terțele părți enumerate în tabelul de mai sus. 

• entitățile noastre corporatiste afiliate în cadrul rețelei TwentyOne. 

• terțe părți cărora le putem opta să le vindem, să le transferăm sau să fuzionăm părți din afacerea noastră sau din 

activele noastre. Dacă survine o schimbare cu privire la afacerea noastră, atunci noii proprietari pot utiliza datele 

dumneavoastră cu caracter personal în același mod cu cel descris în prezenta notificare de confidențialitate. 

• auditori și alți consilieri profesioniști. 

• autoritățile de aplicare a legii sau alte agenții guvernamentale și de reglementare sau altor terțe părți, conform 

cerințelor și în conformitate cu legislația sau reglementările în vigoare. 

 

Solicităm tuturor terțelor părți să respecte securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să le trateze 

conform legii. Nu permitem terților noștri furnizori de servicii să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter 

personal în scopuri proprii și le permitem să proceseze datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopuri 

specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre. 

  

6.  TRANSFERURI  INTERNAȚIONALE / PROTECȚIA CONFIDENȚIALITĂȚII UE-SUA  
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Este posibil să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu compania noastră afiliată Network 

TwentyOne International, Inc. (“N21 SUA”) din Statele Unite, care dezvoltă și asigură întreținerea website-urilor 

și serverelor noastre în numele nostru. Aceasta va implica transferul datelor dumneavoastră în afara Spațiului 

Economic European (SEE). N21 SUA participă la Cadrul de Protecție a Confidențialității UE-SUA privind 

colectarea, utilizarea și păstrarea informațiilor cu caracter personal din țările membre ale Uniunii Europene. N21 

USA a certificat cu Departamentul de Comerț că aderă la Principiile de Protecție a Confidențialității. Pentru a afla 

mai multe despre Principiile de Protecție a Confidențialității, accesați https://www.commerce.gov/tags/eu-us-

privacy-shield. Puteți să analizați declarația privind Politica de Protecție a Confidențialității N21 din S.U.A. aici: 

http://www.n21mobile.com/privacy/EU_US_Privacy_Shield_Policy.pdf. 

 

În orice caz, de fiecare dată când transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE,  ne asigurăm că le 

este oferit un grad similar de protecție prin asigurarea a cel puțin uneia dintre următoarele măsuri de protecție: 

  

• Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal numai în țări despre care se consideră de către Comisia 

Europeană că asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii, consultați 

Comisia Europeană: Adecvarea protecției datelor cu caracter personal în țări care nu fac parte din UE. 

• În cazul în care folosim anumiți furnizori de servicii, este posibil să utilizăm contracte specifice aprobate de către 

Comisia Europeană care asigură datelor cu caracter personal aceeași protecție pe care o au în Europa. Pentru mai 

multe detalii, consultați Comisia Europeană: Model de contracte pentru transferul de date cu caracter personal 

către terțe țări. 

• În cazul în care folosim furnizori cu sediul în SUA, le putem transfera date dacă fac parte din Cadrul de Protecție 

a Confidențialității UE-SUA menționat mai sus, care le impune să ofere protecție similară datelor cu caracter 

personal partajate între Europa și SUA. Pentru mai multe detalii, consultați Comisia Europeană: Protecția 

Confidențialității UE-SUA. 

 

Vă rugăm să ne contactați dacă doriți informații suplimentare cu privire la mecanismul specific utilizat de noi atunci 

când transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE. 

  

7.  SECURITATEA DATELOR   

  

Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea accidentală a datelor dumneavoastră cu 

caracter personal, utilizarea sau accesarea neautorizată, modificarea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu 

caracter personal. În plus, limităm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal la acei angajați, agenți, 

contractanți și alte terțe părți cu o nevoie comercială de cunoaștere a acestora. Ei vor procesa datele dumneavoastră 

cu caracter personal numai conform instrucțiunilor noastre și se vor supune unei obligații de confidențialitate. Am 

instituit proceduri pentru a trata orice încălcare suspectată a datelor cu caracter personal și vă vom informa pe 

dumneavoastră și orice autoritate de reglementare competentă despre o încălcare a legislației în cazul în care suntem 

obligați prin lege să facem acest lucru. 

  

8.  PĂSTRAREA DATELOR – Cât timp veți utiliza datele mele cu caracter personal?   

  

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile 

pe care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare. Pentru a 

stabili perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, luăm în calcul cantitatea, natura și 

sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau 

divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopurile pentru care procesăm datele dumneavoastră cu 

caracter personal și dacă putem îndeplini acele scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile. Detaliile 

perioadelor de păstrare pentru diferite aspecte ale datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt disponibile în 

politica noastră privind păstrarea, pe care o puteți solicita de la noi, contactând-ne. 

  

9.  DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE 
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În anumite circumstanțe, aveți drepturi în baza legilor privind protecția datelor în ceea ce privește datele 

dumneavoastră cu caracter personal. 

 

De a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal (denumite în mod obișnuit “cerere de acces a 

persoanei vizate”). Aceasta vă permite să primiți o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre 

dumneavoastră și să verificați dacă le procesăm în mod legal. 

  

De a solicita corectarea datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră. Aceasta vă 

permite să dispuneți corectarea oricăror date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dumneavoastră, deși 

este posibil să fie necesar să verificăm corectitudinea datelor noi pe care ni le furnizați. 

  

De a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acest lucru vă permite să ne solicitați să 

ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal acolo unde nu există motive întemeiate să continuăm să le 

procesăm. De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem sau să eliminăm datele dumneavoastră cu caracter 

personal în cazul în care v-ați exercitat cu succes dreptul de a obiecta cu privire la procesare (a se vedea mai jos), 

în cazurile în care am procesat informațiile dumneavoastră în mod ilegal sau în cazurile în care suntem obligați să 

ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta legislația locală. Rețineți, totuși, că este posibil 

să nu putem întotdeauna să ne conformăm solicitării dumneavoastră de ștergere din motive juridice specifice, care 

vă vor fi comunicate, dacă este cazul, în momentul solicitării dumneavoastră 

  

De a obiecta cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care ne bazăm pe un 

interes legitim (sau cele ale unei terțe părți) și există ceva despre situația dumneavoastră specifică care vă face să 

doriți să obiectați cu privire la procesare pe acest motiv, deoarece simțiți că are impact asupra drepturilor și 

libertăților dumneavoastră fundamentale. De asemenea, aveți dreptul de a obiecta în cazul în care procesăm datele 

dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem 

motive legitime obligatorii pentru a procesa informațiile dumneavoastră care prevalează asupra drepturilor și 

libertăților dumneavoastră. 

  

De a solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta vă permite să ne 

solicitați să suspendăm procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scenarii: (a) dacă 

doriți să stabilim exactitatea datelor; (b) în cazul în care modul în care utilizăm datele este ilegal, dar nu doriți să le 

ștergem; (c) în cazul în care aveți nevoie să păstrăm datele, chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece aveți 

nevoie de aceasta pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicări legale; sau (d) v-ați opus utilizării de către noi 

a datelor dumneavoastră, dar este necesar ca noi să verificăm dacă avem motive legale imperative pentru a le utiliza. 

  

De a solicita transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către o terță parte. Vă 

vom furniza dumneavoastră sau unei terțe părți pe care ați ales-o, datele dumneavoastră cu caracter personal într-

un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de către calculator. Rețineți că acest drept se aplică 

numai informațiilor automate pentru care ne-ați furnizat inițial acordul dumneavoastră pentru a le utiliza sau în 

cazul în care am utilizat informațiile pentru a îndeplini un contract cu dumneavoastră 

  

De a vă retrage consimțământul în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul pentru procesarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta legalitatea oricărei procesări efectuate 

înainte de a vă retrage consimțământul. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu vă putem oferi anumite 

produse sau servicii. Vă vom informa dacă este cazul în momentul în care vă retrageți consimțământul. 

 

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați. 

 

De regulă, nu este solicitată nici o taxă 
Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a vă accesa datele cu caracter personal (sau pentru a vă exercita oricare dintre 

celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dumneavoastră este 
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în mod vădit neîntemeiată, repetată sau excesivă. În mod alternativ, este posibil să refuzăm să respectăm solicitarea 

dumneavoastră în aceste circumstanțe. 

  

Ce este posibil să avem nevoie de la dumneavoastră 
Este posibil să fie nevoie să vă solicităm informații specifice pentru a ne ajuta să confirmăm identitatea 

dumneavoastră și a asigura dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal (sau de a vă exercita 

oricare dintre celelalte drepturi ale dumneavoastră). Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele 

cu caracter personal nu sunt divulgate nici unei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, vă putem 

contacta pentru a vă solicita informații suplimentare în legătură cu solicitarea dumneavoastră pentru a accelera 

răspunsul nostru. 

  

Limita de timp pentru răspuns 
Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în decurs de o lună. Ocazional, poate dura mai mult de o lună 

dacă solicitarea dumneavoastră este deosebit de complexă sau dacă ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă 

vom anunța și vă vom ține la curent. 


