
 

GDPR 

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Având în vedere, dreptul dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal, vă asigurăm că, vom 
prelucra datele dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general 
privind protecția datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice altă legislație aplicabilă în domeniu, pe teritoriul 
României. 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta 
orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice 
modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea 
modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei 
Politici de Confidențialitate. 

DESPRE NOI 

 

Identificare și contact. 

 Site-ul unireziverse.com aparține societății UNIREZIVERSE S.R.L., cu sediul social în Mun. 
București, ȘOS. VERGULUI NR. 65, BL. 17, SC. K, ET. 1, AP. 403, sector 2, România, înregistrată 
la ORCTB sub nr. J40/3545/2022, CUI 45701468, e-mail unireziverse@gmail.com. 

 
În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele 
dumneavoastră cu caracter personal. 

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm 

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât, 
aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlu de exemplu, primim următoarele 
informații de la dumneavoastră: 

Numele și prenumele 
Adresele de facturare și de livrare 

Adresa de e-mail 
Numărul de telefon 
Username 
Parolă 
Istoricul achizițiilor 
Interacțiunea cu platforma 
 
Majoritatea informațiilor sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la terți 
(i.e. parteneri, platforme de publicitate etc). 

 Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații: 

 
Modul în care interacționați cu site-ul nostru; 
Informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare; 



Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail; 
Interacțiunile dintre dumneavoastră și noi pe rețelele de socializare (de exemplu, aprecieri, distribuiri, 
comentarii); 
Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, de la terți care au obținut consimțământul 
dumneavoastră sau au alt drept legal de a partaja aceste informații cu noi (inclusiv parteneri/platforme de 
publicare sau de publicitate și agregatori de date care au obținut dreptul respectiv). 
În situația în care efectuați achiziții, se vor colecta anumite informații de plată (datele de pe card), însă vor fi 
stocate de partenerii noștri procesatori într-un mod pe care noi nu îl putem citi și nu putem avea acces la 
respectivele date. Noi vom fi doar informați dacă achiziția a fost efectuată cu succes. 
 
Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: 
Adresa IP 
Navigatorul de internet 
Locația 
Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru 

 

Scopul și motivele prelucrării datelor cu caracter personal 

Colectăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri: 

 
În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dumneavoastră și noi; 
Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți; 
În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dumneavoastră prealabil sau când 
există o excepție legală de la obținerea consimțământului; 
Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim; 
Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice; 
Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice; 
Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor; 
Pentru a ne conforma legislației în vigoare aplicabile;  
Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță; 
În scopuri analitice și de cercetare; 
Pentru desfășurarea promoțiilor și a concursurilor; 
Pentru a preveni infracțiunile, înșelăciunile sau fraudele. 

Pentru apărarea intereselor noastre legitime 

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea 
comercială. Acestea pot include: 

•  Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei unireziverse.com față de atacuri 

cibernetice: 

•  Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații 

către autoritățile publice competente; 

• Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri. 

Temeiul principal al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea 
comercială, în același timp, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între 
interesele noastre și drepturile dumneavoastră. 



De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi, obligația de a 
asigura pază bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie. 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal 

Regula generală este în sensul de a stoca datele dumneavoastră cu caracter personal, cât timp aveți un cont 
în platforma unireziverse.com.  

Aveți dreptul să ne solicitați oricând, ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, iar noi vom da 
curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, inclusiv ulterior închiderii contului, în 
situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. 

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal 

După caz, și doar în limita legislației în vigoare, în domeniu, putem transmite sau oferi acces la anumite date 
ale dumneavoastră, cu caracter personal, următoarelor categorii de destinatari: 

• furnizorilor de servicii de curierat; 

•    furnizorilor de servicii de plată/bancare; 

•    furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing; 

•    furnizorilor de servicii de cercetare de piață; 

•    societăților de asigurare; 

•    furnizorilor de servicii IT; 

•    altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor 

și serviciilor noastre. 

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem 
de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. 

Vă asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat, se 
realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în 
baza unor contracte încheiate cu aceștia. 

Durata de stocare a datelor cu caracter personal 
 
Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal, doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu 
mai mult de 5 ani de la încetarea contractului/raportului juridic existent între noi sau ultima interacțiune cu 
noi. 
 
După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau 
transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. 
 
În anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege. 

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și 
organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. 

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea 
informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, 
existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili 
pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. 

Care sunt drepturile dumneavoastră ? 



 
Drepturile dumneavoastră, conform Regulamentului GDPR sunt următoarele: 
 
Dreptul de retragere a consimțământului 

 
Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, prin 
transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail unireziverse@gmail.com, cu excepția situației în 
care, există un alt temei legal care ne permite sau ne obligă să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter 
personal.  

 
Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră 
 
Dreptul de acces asupra datelor 

 
Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal 
care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din 
GDPR. 
 
Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete 

 
Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter 
personal inexacte care vă privesc. 
 
Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) 

 
În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter 
personal. 
 
Dreptul la restricționarea prelucrării 

 
În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării. 
 
Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”) 

 
În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor. 
 
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor 

 
În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor. 
 
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de 
profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra dumneavoastră. 
 
Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dumneavoastră. 
 
Dreptul de a formula o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere în domeniu. 



 
 
Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru marketing direct, în orice moment, prin urmarea 
instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/SMS sau alt mesaj electronic, sau prin transmiterea unui 
email la adresa unireziverse@gmail.com, în care vă exprimați dorința pentru acest lucru. 

  

Opoziția     

Vă puteți opune în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care 
considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează interesului nostru legitim. 

 

Plângeri     

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru 
protecția datelor sunt următoarele: 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România 

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; 

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne 
contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice 
problemă pe cale amiabilă.    

Vă rugăm sa ne contactați în orice moment prin oricare dintre următoarele modalități: 

¬    prin e-mail la adresa: unireziverse@gmail.com sau 

¬    prin poștă sau curier la adresa: București, ȘOS. VERGULUI NR. 65, BL. 17, SC. K, ET. 1, AP. 403, 
sector 2, România. 
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