
 

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

La 25 mai 2018, a intrat in vigoare pe teritoriul UE Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor 

fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si 

de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut si sub numele de Regulamentul General privind Protectia Datelor. 

Informarea corectă a utilizatorilor site-ului www.bodytailors.ro este importantă pentru noi, așa că o să-ți 

explicăm în detaliu, în rândurile care urmează, ce date colectăm de la tine, cum le folosim, în ce scop le folosim 

și care sunt drepturile tale în acest context. 

Laboratorul Corefit SRL se angajează să vă protejeze viața privată. Contactați-ne la office@bodytailors.eu 

dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal și vă vom ajuta cu 

plăcere. 

Prin utilizarea site-ului www.bodytailors.ro sau/şi a serviciilor noastre, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal aşa cum este descris în această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter 

Personal. 

 

Definiţii 

• Date cu caracter personal – orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. 

• Operator - Laboratorul Corefit SRL, în calitate de persoană juridică care, singură sau împreună cu altele, 

stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

• Prelucrare – orice operaţiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal 

sau asupra unor seturi de date cu caracter personal. 

• Persoana vizată – persoană fizică ale cărei date personale sunt prelucrate. 

• Persoană împuternicită de operator - terț din afara societății, care prelucrează date cu caracter personal în 

numele și la indicațiile operatorului. 

 

Principii de protecţie a datelor cu caracter pesonal 

În calitate de Operator, ne angajam să urmăm următoarele principii de protecţie și prelucrare a datelor cu 

caracter personal. 

Prelucrarea este legală, corectă, transparentă. Activitățile noastre de prelucrare au motive legale. Întotdeauna 

considerăm drepturile dvs. înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă vom furniza informații 

privind prelucrarea la cerere. 

Prelucrarea este limitată ca scop. Activitățile noastre de prelucrare corespund scopului pentru care au fost 

colectate datele dumneavoastra cu caracter personal. 

Prelucrarea se face cu date minime. Noi colectăm și procesăm doar o cantitate minimă de date cu caracter 

personal necesare pentru orice scop. 

Prelucrarea este limitată pe o perioadă de timp. Noi nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă 

mai mare decât dacă este necesar în conformitate cu obligațiile noastre sau cu alte legi. 

Vom face tot posibilul pentru a asigura acurateţea, precum și integritatea și confidențialitatea datelor dvs. cu 

caracter personal. 
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Drepturile persoanei vizate 

Persoana vizată are următoarele drepturi: 

Dreptul la informare – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să știți dacă datele dvs. cu caracter personal sunt 

prelucrate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute, de ce și de cine sunt prelucrate. 

Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta 

include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale culese. 

Dreptul la actualizare/rectificare – ceea ce înseamnă că aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea 

datelor dumneavoastră cu caracter personal, care sunt inexacte sau incomplete. 

Dreptul de ștergere – ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe aveți dreptul de a cere ca datele dvs. cu 

caracter personal să fie șterse din înregistrările noastre. 

Dreptul de a restricționa prelucrarea – ceea ce înseamnă că în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți 

dreptul să restricționați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. 

Dreptul de a se opune procesării – ceea ce înseamnă că în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți prelucrării 

datelor dvs. cu caracter personal, de exemplu în cazul marketingului direct. 

Dreptul de a se opune prelucrării automate – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să faceți obiecții față de 

prelucrare automată, inclusiv pe bază de profilare; și să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automată. Acest drept poate fi exercitat ori de câte ori există un rezultat al profilării, care produce 

efecte juridice care te afectează în mod semnificativ. 

Dreptul la portabilitatea datelor – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să obțineți datele dvs. cu caracter personal 

într-un format adecvat sau, dacă este posibil ca transfer direct de la un procesator la altul. 

Dreptul de a depune o plângere – ceea ce înseamnă că în cazul în care refuzăm cererea dvs. în baza Dreptului 

de Acces, vă vom oferi un motiv justificat pentru acest lucru. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost 

tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa de mail: office@bodytailors.eu. 

Dreptul de ajutor de la autoritatea de supraveghere – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei 

autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri. 

Dreptul de a retrage consimţământul – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a vă retrage consimțământul dat 

cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

 

Ce date cu caracter personal colectăm 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm au scopuri de indentificare și includ următoarele: nume, 

prenume, adresa, data nasterii, sex, telefon, e-mail; 

 

Cum folosim datele cu caracter personal 

Noi putem folosi datele dvs. cu caracter personal, după caz, pentru următoarele scopuri: 

➢ gestionarea relațiilor comerciale și contractuale; 

➢ identificarea nevoilor clienților și venirea în întâmpinarea lor cu soluții personalizate (în scop benefic 

atât pentru clienți, cât și pentru noi); 

➢ îndeplinirea unei obligaţii în conformitate cu legea sau contractul incheiat cu clientul; 

➢ scopuri de marketing; 

➢ rapoartele si statisticile interne ale societății. 
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Ce temeiuri folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

În ceea ce privește temeiurile prelucrării, vom putea prelucra datele dvs. cu caracter personal pe baza 

următoarelor temeiuri juridice: 

Încheierea unui contract în sensul îndeplinirii unor obligații contractuale sau efectuarea unor demersuri la 

cererea dvs. înainte de încheierea unui contract cu noi. 

Interesul legitim pe care îl avem atunci cand ne contactați, folosind datele de contact puse la dispoziție, în 

scopul solicitării de informații sau oferte. 

Consimțământul dvs. în ceea ce privește primirea din partea noastră a unor buletine informative și / sau oferte 

în diferite campanii de marketing. Totodată, vă reamintim că vă puteți retrage în orice moment consimțământul 

accesând opțiunea ”dezabonare” ce însoțește comunicările pe care le veți primi de la noi sau ne puteți contacta 

în acest sens la adresa de email office@bodytailors.eu. 

 

Durata pastrarii datelor cu caracter personal 

Vom prelucra și stoca datele dvs. cu caracter personal pe perioada necesară realizării scopurilor menționate în 

această Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Perosnal. Suntem de asemenea obligati prin lege sa 

pastram datele dvs. cu caracter personal, pentru o anumita perioada de timp, pentru prevenirea și identificarea 

fraudei, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și pentru audit financiar, fără a depăși o perioada de 

5 ani. De asemenea, salvăm datele dvs. de facturare și alte date cu caracter personal colectate despre dvs. atât 

timp cât este necesar în scopuri fiscale, contabile sau alte obligații care decurg din termene legale, dar nu mai 

mult de 10 ani. 

 

Cine altcineva are acces la datele  cu caracter personal 

Pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal putem folosi persoane imputernicite, necesare 

administrarii afacerilor, de exemplu, furnizori de solutii IT. Puteti consulta mai jos politica de prelucrare a 

datelor cu caracter personal a partenerilor nostri. 

SmartBill - va rugam sa luati la cunostinta politica de confidentialitate a datelor prin accesarea urmatorului 

link: https://www.smartbill.ro/politica-de-confidentialitate 

Netopia - va rugam sa luati la cunostinta politica de confidentialitate a datelor prin accesarea urmatorului link: 

https://netopia-payments.com/politica-de-confidentialitate/ 

Netcorr – va  rugam sa luati la cunostinta politica de confidentialitate a datelor prin accesarea urmatorului 

link https://www.netcorr.com/trusting-the-cloud.html 

Nu vom dezvălui datele dvs. personale terților sau institutiilor publice decat atunci când suntem obligați din 

punct de vedere legal să facem acest lucru. Am putea dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți dacă v-ați 

dat acordul sau dacă există alte motive legale pentru aceasta. 

 

Cum securizăm datele cu caracter personal 

Facem tot posibilul pentru a păstra datele dvs. cu caracter personal în siguranță. Utilizăm protocoale sigure 

pentru comunicare și transfer de date. Folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este potrivit. 

Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri. 
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Chiar dacă încercăm tot ce ne sta in putinta, nu putem garanta securitatea informațiilor. Cu toate acestea, ne 

angajam să notificam autoritățile competente privind încălcările protectiei datelor cu caracter personal. De 

asemenea, vă vom anunța dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dvs. Vom face tot ce 

putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor 

apărea încălcări.  

În egala masura, solicitam terților furnizori de facilități de stocare a datelor să adopte măsurile necesare pentru 

o securizare adecvată a datelor cu caracter personal. Toți partenerii, angajații, furnizorii de servicii care au 

acces la date cu caracter personal și informatii cu caracter confidential sunt tinuți să respecte obligația de 

confidențialitate și să nu divulge aceste date decât dacă există un temei legal în acest scop, care prevalează 

intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate. 

 

Cookie-urile și alte tehnologii pe care le folosim 

Utilizăm cookie-uri și / sau tehnologii similare pentru a analiza comportamentul clienților, pentru a administra 

site-ul, a urmări comportamentul utilizatorilor pe site și pentru a colecta informații despre utilizatori. Acest 

lucru se face pentru a vă personaliza și îmbunătăți experiența cu noi. 

Un cookie este un fișier text stocat pe computer dvs.. Cookie-urile stochează informațiile care sunt utilizate 

pentru a ajuta site-urile să funcționeze mai bine. Numai noi putem accesa cookie-urile create de site-ul nostru. 

Puteți controla modulele cookie la nivel de browser. Alegerea dezactivării cookie-urilor poate împiedica 

utilizarea anumitor funcții. 

Utilizăm cookie-urile în următoarele scopuri: 

Cookie-urile necesare – aceste cookie-uri sunt necesare pentru a putea utiliza câteva funcții importante pe site-

ul nostru, cum ar fi conectarea. Aceste cookie-uri nu colectează informații personale. 

Cookie-uri de funcționalitate – aceste cookie-uri oferă funcționalitate care face ca utilizarea serviciului nostru 

să fie mai convenabilă și face posibile caracteristici mai personalizate. De exemplu, aceștea ar putea să-și 

amintească numele și adresa de e-mail în formularele de comentarii, astfel încât nu trebuie să reintroduceți 

această informație data viitoare când faceti un comentariu in sectiune de blog a site-ului. 

Cookie-urile de analiza – aceste module cookie sunt utilizate pentru a urmări utilizarea și performanța site-

ului web și a serviciilor noastre 

Puteți elimina modulele cookie stocate în computer prin setările browserului. În mod alternativ, puteți controla 

anumite module cookie terță parte utilizând o platformă de îmbunătățire a confidențialității, cum ar fi 

optout.aboutads.info sau youronlinechoices.com. Pentru mai multe informatii despre cookies, vizitati 

allaboutcookies.org. 

Utilizăm Google Analytics pentru a măsura traficul pe site-ul nostru. Google are propria politică de 

confidențialitate pe care o puteți consulta pe siteul Google. Dacă doriți să renunțați la urmărirea de către 

Google Analytics, accesați Google Analytics opt-out page. 

 

Modificări ale prezentei Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi utlizate în alte scopuri decat cele menționate mai sus și nu vor fi 

facute publice unor alte terțe persoane decât cele menționate în acest document. 

Orice prelucrare pentru scopuri ulterioare va fi reflectată prin modificări aduse Politicii de Prelucrare a Datelor 

cu Caracter Personal. De asemenea, acolo unde vom avea consimțământul dvs., vă vom informa în prealabil 

cu privire la aceste modificări prin modalitățile de contact puse la dispoziție de dvs. 

 



 

 


