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ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR ȘI 
INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL 
 
SCURT REZUMAT  
 
Acesta reprezintă acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către 
GASTROZONE, spol. s.r.o., în scopul transmiterii de informații de afaceri (oferte de marketing) și a 
altor activități de marketing către dvs. Puteți să vă retrageți acordul în orice moment, și atunci nu vă va 
mai fi trimisă comunicarea comercială. Pentru informații detaliate despre prelucrarea informațiilor 
personale, vă rugăm să consultați textul de mai jos. 

1. ADMINISTRATORUL DATELOR PERSONALE ȘI DE CONTACT 

1.1 Administratorul datelor dvs. personale este compania GASTROZONE, spol. s r.o. , cu sediul în 
Konečný 13, 61500, Brno, număr de identificare 29181747, înregistrată în Registrul 
Comerțului de la Tribunalul Municipiului Brno, secțiunea C, fișier 63745 (denumită în 
continuare „Administrator"). 

1.2 Datele de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa de livrare GASTROZONE, 
spol. s r.o., Nováčkova 53, 61400, Brno, Republica Cehă, adresa de e-mail 
magazin@gastrozone.ro , telefon 031.630.26.69. 

1.3 Administratorul nu a numit un responsabil cu protecția datelor. 

2. BAZA LEGALĂ PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

2.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este consimțământul acordat acestui 
administrator, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 
2016/679 al Parlamentului și Consiliului European privind protecția persoanelor fizice cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter 
personal) (denumit în continuare „regulament"). 

3. SCOPUL PROCESĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

3.1. Scopul prelucrării informațiilor personale este de a trimite mesaje de afaceri și de a vă face 
cunoscute alte activități de marketing de către administrator. 

3.2. Operatorul nu are un proces decizional automat, individual, în sensul articolului 22 din 
regulament. 



 

GASTROZONE, spol.  s r.o., Konečného 13, 61500, Brno, Republica Cehă, CIF: 29181747,  

CUI:  CZ29181747, Sediul administrativ: Nováčkova 401/53, 61400, Brno , Republica Cehă  

Cont bancar:  RO23WBAN000296080084 BANKA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 

Tel:+40316302669, email: magazin@gastrozone.ro, web: www.gastrozone.ro   

4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

4.1. Perioada în care datele dvs. personale vor fi stocate de către mandatar este de 10 ani de la data 
primirii, dar cel mult până când vă retrageți consimțământul de prelucrare a datelor personale (în 
acest scop). 

5. ALȚI BENEFICIARI AI DATELOR PERSONALE 

5.1. Alți beneficiari ai datelor dvs. personale vor fi persoanele și companiile care furnizează 
servicii de marketing pentru administrator, comercianți, administratori ai companiilor de 
contabilitate, manageri de bancă, administratori de plăți gateway, administratori ai serverului 
gazdă. 

5.2. Administratorul nu intenționează să transmită datele dvs. personale către o terță țară (către o 
țară din afara UE) sau către o organizație internațională. 

 

6. DREPTURILE TITULARULUI DATELOR 

6.1. În condițiile prevăzute în regulament, aveți dreptul de a-i solicita 
administratorului acces la datele personale, dreptul de a corecta sau șterge datele 
personale sau de a stabili limitări de prelucrare, dreptul de a vă opune prelucrării 
datelor cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor personale. 

6.2. Aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. 
personale furnizate administratorului. Totuși, asta nu aduce atingere legalității prelucrării 
datelor dvs. personale înainte de retragerea consimțământului. Vă puteți retrage 
consimțământul de a procesa informațiile dvs. personale după cum urmează: în scris sau 
electronic, pe adresa de livrare a administratorului. 

6.3. În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile prin prelucrarea datelor dvs. 
personale sau dacă este încălcat regulamentul, aveți dreptul să depuneți o plângere la 
autoritatea de supraveghere. 

6.4. Nu aveți nicio obligație de a furniza informații personale. Furnizarea informațiilor dvs. 
personale nu este o cerință legală sau contractuală și nu este o condiție pentru încheierea unui 
contract. 

6.5. Aveți dreptul în orice moment de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în scopul 
marketingului direct, inclusiv profilării, dacă profilarea se referă la acest marketing direct. Dacă vă 
opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct, datele dvs. personale nu 
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vor mai fi prelucrate în acest scop. 

 

GASTROZONONE, spol. s r.o. 

17.5.2018 


