
Politica de confidentialitate 

Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor 
dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care 

le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și 
diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens. În 

același timp, Politica noastră de Confidențialitate detaliază modul în 
care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu 

clienții. 

  

SC DI-VA CONSULT CO SRL se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor 
tuturor vizitatorilor site-ului www.biofun.ro, iar această declaraţie de 

confidenţialitate este parte a angajamentului nostru de confidenţialitate. 
Dumneavoastră, în calitate de vizitator al magazinului www.biofun.ro 

puteti vizita site-ul nostru fără a fi nevoie să dezvăluiţi nicio informaţie. In 
cazul in care doriti achizitionarea produselor comercializate de magazinul 

nostru, sunt necesare acele date personale si de contact care ne vor permite 
onorarea comenzilor in conditiile descrise pagina "CUM CUMPAR" Vă rugăm 

citiţi politica de confidenţialitate pentru a înţelege cum utilizăm şi protejăm 

informaţiile pe care ni le oferiţi.  

Iți mulțumim pentru interesul față de compania și produsele noastre. Când 
intri într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințezi informațiile tale. 

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date 

prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios 

confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Suntem 
conștienți că informațiile personale îți aparțin, de aceea depunem toate 

eforturile să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim 
informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt 

importante. Sperăm să le citești cu atenție. Nu luăm decizii automate, 
inclusiv crearea de profiluri cu impact semnificativ asupra ta. 

Acestă Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor 

terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest 
lucru excede controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de 

confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date 

personale. 

  



Societatea DI-VA CONSULT CO SRL este responsabilă de prelucrarea 

datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din 
alte surse. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus 

toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja 
informațiile tale personale. 

  

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De 
aceea, ne-am luam angajamentul să respectăm legislația națională și 

europeană privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv 
Regulamentul (UE) nr. 679/2016 și, în special, următoarele principii: 

  

 Legalitate, echitate și transparență 

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți 

în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat 
corespunzător. 

  
 Controlul îți aparține 

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge 
datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita 

celelalte drepturi. 
  

 Integritatea datelor și limitarea scopului 
Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau 

în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile 
noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru 

a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate. 

  
 Securitate 

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel 
încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține 

faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet 
nu este complet sigură. 

  

INFORMAŢIILE PE CARE LE COLECTĂM DE LA DUMNEAVOASTRĂ 

Când interacționezi în orice fel cu noi este posibil să ne dai sau să primim din 
alte surse informații incluzând: 



 Numele și prenumele 

 Adresa de e-mail 
 Profilul de socializare 

 Interesele și preferințele 

 Adresa 

 Informații despre produsele și serviciile achiziționate 

 Informații bancare 

  

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, 
incluzând: 

 Adresa IP 

 Navigatorul de internet 

 Anunțurile pe care ai dat click 

 Locația 

 Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru 

  

UTILIZAREA INFORMAŢIILOR DUMNEAVOASTRĂ  

  

Vom utiliza şi analiza informaţiile pe care le colectăm pentru a onora 
comenzile primite de la Dumneavoastra. În special, putem utiliza informaţiile 

dumneavoastră pentru a vă contacta şi a afla părerea dumneavoastră despre 
produsele şi serviciile noastre şi în scopuri de marketing. În plus, cu acordul 

dumneavoastră, putem de asemenea utiliza informaţiile dumneavoastră: 

1. Pentru a vă informa despre produsele şi serviciile www.biofun.ro pe 
care vi le comercializam şi care v-ar putea interesa; 

2. Pentru a va aduce la cunostinta noutati si informatii relevante si 

valoaroase pentru o viata sanatoasa; 

3. Pentru a vă notifica despre modificările produselor şi serviciilor 

noastre; 

4. Pentru a vă permite să participaţi la promotii, concursuri ale 

magazinului www.biofun.ro. 
5. Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări; 

6. În scop de marketing, însă doar în situația în care avem 
consimțământul tău prealabil; 

7. Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice; 

8. Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice; 

9. Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor; 



10. Pentru a ne conforma legislației; 

11. Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță; 

  

Vă putem contacta prin poştă, telefon, fax, precum şi prin E-mail. Dacă nu 
mai vreţi să fiţi contactat pe viitor, vă rugăm să ne anunţaţi. 

  

CARE SUNT TEMEIURILE LEGAL PENTRU PRELUCRARE? 

 Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal 
Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin 

urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-
mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail 

office@biofun.ro 

  

 Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea 
unui contract între tine și noi 

Anumite informații, precum numele, prenumele și adresa de livrare 
sunt obligatorii pentru executarea contractului de vânzare dintre noi. 

  
 Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații 

legale  

În anumite situații, prelucrarea datelor este necesară în vederea 
îndeplinirii unei obligații legale, ca de exemplu păstrarea facturilor timp 

de 10 ani. 

  

DEZVĂLUIREA/ STOCAREA INFORMAŢIILOR DUMNEAVOASTRĂ 

 Garantam ne-transferarea informaţiilor colective despre utilizatorii site-ului 

nostru web către părţi terţe. 

Dacă noi v-am oferit (sau dacă dumneavoastră aţi ales) o parolă care să vă 
permită să accesaţi contul personal din site-ul nostru, sunteţi responsabil să 

păstraţi confidenţialitatea acestei parole. Vă rugăm nu dezvăluiţi această 

parolă nimănui. 

Din nefericire, transmiterea informaţiilor prin Internet nu este complet 
sigură. Deşi vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele personale, nu 



vă putem garanta securitatea datelor transmise spre site-ul nostru; orice 

transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. O dată ce am primit 
informaţiile dumneavoastră, vom utiliza funcţii de securitate stricte pentru a 

preveni accesul neautorizat. 

Putem dezălui datele tale, respectând legea aplicabilă, furnizorilor de 
produse, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență 

eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate 
măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze 

contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Te vom informa cu 
privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un 

termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la 

bază consimțământul tău sau alt temei juridic. 

De exemplu, am putea furniza datele tale către alte companii, precum 
furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și 

alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o 
grijă deosebită astfel încât datele tale să fie prelucrate doar în scopurile pe 

care noi le indicăm. 

De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca 

urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. 

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, 
situație care va include transferul datelor tale. 

Putem transmite datele și altor părţi având consimţământul sau potrivit 
instrucţiunilor tale. 

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și 

către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale 
statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri 

expres formulate. 

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul 

Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state 
din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt 

legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal. 

  

ADRESĂ IP ŞI FIŞIERE COOKIES 

  



Putem strânge informaţii despre calculatorul dumneavoastră inclusiv, dacă 

sunt disponibile, adresa dumneavoastră IP, tipul sistemului de operare şi al 
programului de navigare, pentru administrare şi pentru raportarea 

informaţiilor cumulate în scopuri de marketing. Acestea sunt date statistice 
despre activitatea dumneavoastră de navigare şi nu permit identificarea 

dumneavoastră. 

Fişierele cookies sunt cantităţi mici de informaţii pe care le memorăm în 
calculatorul dumneavoastră pentru a va permite o experienta de cumparare 

usoara, memorand sesiunea de logare si produsele adaugate in cos pe 
parcursul aceleasi sesiuni pana la momentul plasarii comenzii pe 

www.biofun.ro . Cu excepţia cazului în care ne-aţi comunicat obiecţiile 

dumneavoastră în momentul în care ne-aţi dezvăluit detaliile personale, 
sistemul nostru va trimite fişiere cookies în calculatorul dumneavoastră de 

fiecare dată când intraţi pe site. Fişierele cookies facilitează accesările şi 
utilizările ulterioare ale site-ului, la următoarele vizite. Ne permit de 

asemenea să urmărim traficul pe site-ul Internet şi să personalizăm 
conţinutul site-ului pentru dumneavoastră. Puteţi să modificaţi setarea 

calculatorului pentru a respinge fişierele cookies prin activarea setărilor din 
browser deşi, în acest caz, există posibilitatea să nu puteţi utiliza anumite 

funcţii de pe site-ul nostru. 

  

CARE SUNT DREPTURILE TALE? 

 Dreptul de retragere a consimțământului 

 Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale 

 Dreptul de acces asupra datelor 

 Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete 

 Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) 

 Dreptul la restrcționarea prelucrării 
 Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt 

operator 

 Dreptul de a te opune prelucrării datelor 

 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri 
 Dreptul de a te adresa justiției 

 Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere 

  

SECURITATEA ŞI STOCAREA DATELOR 



  

Utilizăm măsuri de securitate pentru a vă proteja informaţiile de accesul 

persoanelor neautorizate şi împotriva procesărilor neautorizate, a pierderilor 
accidentale, distrugerilor şi deteriorărilor. Vom păstra informaţiile 

dumneavoastră pentru o perioadă de timp nedeterminata 

www.biofun.ro poate conţine legături electronice către alte site-uri. În 

cazul în care alegeţi să vizitaţi aceste site-uri, se vor aplica propriile politici 
de confidenţialitate. 

  

MODIFICĂRI ASUPRA POLITICII NOASTRE DE CONFIDENŢIALITATE 

 Orice modificări aduse politicii noastre de confidenţialitate în viitor vor fi 

indicate pe site şi, dacă este necesar, notificate prin e-mail. 

  

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI 

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau 
dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le 

deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice 

problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-
mail: office@biofun.ro 

 


