
POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE 

 

Atunci cand utilizati pagina web http://luxuria.center societatea LUXURIA CENTRUM 

prelucreaza o serie de date personale despre dvs.  

 

Aceasta politica de confidentialitate descrie ce tipuri de date sunt prelucrate, cum sunt acestea 

utilizate, care sunt optiunile dvs. in legatura cu aceste prelucrari, precum si modul in care vom 

respecta drepturile pe care le aveti in calitate de persoana vizata conform legislatiei privind 

protectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679.  

 

Va recomandam sa cititi aceasta Politica pentru a intelege cum sunt prelucrate datele personale.  

 

 

I. CE INFORMATII PRELUCRAM? 

 

Societatea prelucreaza datele personale pe care ni le furnizati atunci cand utilizati Pagina Web, 

prin intermediul folosirii numarului de telefon si/sau a adresei de e-mail puse la dispozitie prin 

intermediul sectiunii Contact.  

 

 

II. DE CE PRELUCRAM DATELE PERSONALE? 

 

Prelucram datele dvs. personale pentru urmatoarele scopuri:  

 

Executarea contractului incheiat cu noi - Atunci cand solicitati furnizarea de servicii din 

partea noastra putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (e.g. nume 

si prenume, adresa de livrare / furnizare, date de tranzactionare, etc.)  

 

Indeplinirea unor obligatii legale - Uneori prelucrarea datelor este necesara pentru a ne 

indeplini obligatiile legale ce ne revin, cum ar fi:  

(i) plata impozitelor si a contributiilor relevante, raportarea catre autoritatile fiscale 

relevante si tinerea unor evidente contabile; 

(ii) arhivarea datelor conform legislatiei aplicabile; 

 

Apararea drepturilor si intereselor in justitie - Pentru constatarea, exercitarea sau apararea 

unui drept in justitie in cadrul unei proceduri in fata unei instante, a unei proceduri administrative 

sau a altor proceduri oficiale in care este implicata Societatea.  

 

In cazul in care consimtamantul dvs. constituie temeiul pentru prelucrarea datelor personale, 

aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment utilizand datele de contact din 

Sectiunea VII, Spre exemplu, daca va retrageti consimtamantul pentru scop de marketing nu va 

http://luxuria.center/


vom mai putea transmite ofertele si invitatiile noastre sau nu veti putea participa la loteriile 

promotionale, sondajele si chestionarele noastre. 

 

Societatea va inceta prelucrarea Datelor Personale, fara a afecta insa alte operatiuni de 

prelucrarea Datelor Personale care au la baza alte temeiuri juridice.  

 

 

III. CUI DEZVALUIM DATELE? 

 

Putem dezvalui datele personale catre  

(i) entitatile si/sau persoanele imputernicite de noi (din Romania sau alte tari UE)  

(ii) partenerilor Societatii daca sunteti de acord pentru scop de marketing direct;  

(iii) daca avem obligatia de a divulga datele personale in scopul conformarii cu orice 

obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ 

guvernamental;  

(iv) daca ni se cere sau ni se permite in alt mod sa facem acest lucru conform legislatie 

aplicabile. 

 

 

IV. COOKIES SI ALTE TEHNOLOGII DE ANALIZA A NAVIGARII PAGINII WEB 

 

Acest site utilizeaza Googla Analytics, un serviciu de analiza web oferit de Google, Inc. Google 

Analytics utilizeaza cooki-uri pentru a ajuta pagina de internet sa analizeze modul in care 

utilizatorii folosesc pagina respectiva.  

 

 

V. CAT PASTRAM DATELE? 

 

Pastram datele personale cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de 

arhivare aplicabile.  

 

 

VI. CE DREPTURI AVETI 

 

Conform legii, va sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoana vizata: 

Dreptul de acces - puteti obtine de la noi confirmarea ca prelucram datele dvs. personale, 

precum si informatii privind specificul prelucrarii 

Dreptul de a corecta datele - puteti ne solicitati modificam datele dvs. personale incorecte ori, 



dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete 

Dreptul la stergere - puteti solicita stergerea datelor personale atunci cand:  

(i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le 

prelucram;  

(ii) v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si noi nu le mai putem prelucra 

pe alte temeiuri legale;  

(iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv  

(iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante 

Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie - puteti sa va retrageti oricand 

consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea va 

puteti opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in 

acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societatii, din motive care tin de 

situatia dvs. specifica 

Restrictionare - in anumite conditii puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. 

personale 

Dreptul la portabilitatea datelor - in masura in care prelucram datele prin mijloace automate, 

puteti sa ne solicitati, in conditiile legii, sa furnizam datele dvs. intr-o forma structurata, utilizata 

frecvent si care poate fi citita in mod automat. Daca ne solicitati acest lucru, putem sa transmitem 

datele dvs. unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic. 

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere - aveti dreptul de a depune o 

plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considerati ca v-au 

fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter 

Personal din Romania B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 

Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro  

 

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENTIONATE MAI SUS, NE PUTETI 

CONTACTA UTILIZAND DATELE DE CONTACT MENTIONATE LA SECTIUNEA 

CONTACT DIN CADRUL WEBSITE-ULUI.  

 

 

VII. DATE DE CONTACT 

 

Daca aveti orice fel de intrebari despre aceasta nota de informare sau doriti sa va exercitati sau 

doriti sa va exercitati drepturile asa cum sunt acestea prevazute mai sus, ne puteti contacta 

folosind urmatoarele date de contact:  

 

Adresa de Corespondenta: Strada Lugojana, nr.17, sector 3, BUCURESTI , 031856 

 

E-mail: office@luxuria.center  

Telefon: 0786 230 993 

mailto:office@luxuria.center

