
Stimate Utilizator, 

Datorită începerii aplicării din data de 25 mai 2018 a așa-numitului GDPR, adică 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 care se referă 

la protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date, precum și  abrogarea Directivei 95/46 /CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor), am dorit să vă oferim informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în 

legătură cu utilizarea site-ului web al magazinului born2be.com.ro (în continuare: „Site web”) de 

către dumneavoastră. De asemenea, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a 

utiliza anumite module cookies. 

Cine este administratorul datelor dumneavoastră personale? 

Administratorul datelor dumneavoastră personale este firma Azagroup Spółka Akcyjna (Azagroup 

Societate pe Acțiuni) cu sediul în orașul Varșovia, al. Wyścigowa, nr. 6, cod poștal 02-681,  Polonia (în 

continuare: „Azagroup"). 

Ce date prelucrăm și în ce scop? 

Pagina web utilizează module cookies, prin urmare, de fiecare dată când accesați Site-ul web, vom 

colecta date, inclusiv identificatorul dumneavoastră unic. Totuși, merită reținut că atâta timp cât nu 

vă creați un cont pe Pagină, nu veți efectua achiziții fără înregistrare sau nu veți utiliza niciun alt 

formular postat pe Site, nu vă vom putea stabili identitatea. 

Informațiile detaliate despre modulele cookies pe care le folosim pot fi găsite în Politica noastră 

privind cookie-urile disponibilă sub link-ul https://born2be.com.ro/pdf/ro/cookies.pdf 

Folosim modulele cookies în scopul de: 

a. a efectua analize legate de traficul Utilizatorilor pe Pagină; 

b. a menține sesiunea dumneavoastră după conectare, astfel încât să nu fiți nevoit să 

reintroduceți datele de conectare după ce ați accesat subpaginile individuale; 

c. a adapta conținutul prezentat pe Pagină la preferințele dumneavoastră; 

d. a reorienta reclamele noastre, adică prezentarea Utilizatorilor de conținut despre noi în 

rețelele de publicitate. 

În scopul unei analizei legate de traficul Utilizatorilor, folosim instrumentul Google Analytics furnizat 

de Google Ilc. cu sediul în SUA (în continuare: „Google”). Google nu va obține accesul la nici o altă 

informație a dumneavoastră, care i-ar permite să vă identifice. 

Dacă doriți să blocați modulele cookies, puteți modifica oricând setările browser-ului 

dumneavoastră. Instrucțiunile detaliate în acest sens pot fi găsite în Politica noastră privind modulele 

cookies - https://born2be.com.ro/pdf/ro/cookies.pdf Blocarea cookie-urilor poate face ca unele 

funcții ale Paginii să nu funcționeze corect. Dacă doriți să blocați doar utilizarea datelor 

dumneavoastră ca parte a Google Analytics, puteți utiliza instrumentul furnizat de Google: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

De asemenea, putem colecta datele de navigare legate de persoana dumneavoastră, adică informații 

despre link-urile și referințele pe care ați decis să dați click, sau despre alte activități întreprinse pe 

site-ul web al Magazinului born2be.com.ro (aceste date le vom numi în continuare „Date de 

navigare”). Datele de navigare vor fi colectate pentru a vă analiza activitatea, preferințele, precum și 

pentru a vă crea profilul, fapt ce ne va permite să personalizăm optim conținutul prezentat pe site-ul 



Magazinului. Acest profil va include, de asemenea, datele pe care ni le furnizați în timpul înregistrării 

sau când utilizați funcționalitatea contului dumneavoastră. 

Informațiile privind prelucrarea datelor în legătură cu efectuarea achizițiilor prin intermediul Site-ului 

web, a înregistrării unui cont sau a utilizării altor formulare vă vor fi prezentate în timpul efectuării 

acestor activități. De asemenea, aceste informații vor fi întotdeauna disponibile pe Pagina web: 

https://born2be.com.ro/protectia-datelor-personale 

Pe ce bază prelucrăm datele? 

Baza procesării în cazul utilizării modulelor cookies în scopul de a analiza activitatea Utilizatorilor, a 

menține sesiunea, a adapta conținutul prezentat pe Pagina web la preferințele dumneavoastră o 

reprezintă art. 6 sec. 1 lit. f GDPR (Legea protecției datelor cu caracter personal), adică prelucrarea este 

necesară în scopul intereselor legitime realizate de Azagroup. Interesul nostru legitim (și legal) constă 

în asigurarea posibilității de optimizare și îmbunătățire a funcționalității Magazinului și creșterea 

atractivității ofertei noastre, precum și asigurarea posibilității de adaptare a ofertei Magazinului 

conform preferințelor Clienților Magazinului. Baza de procesare în cazul utilizării modulelor cookies 

pentru retargeting-ul publicitar este art. 6 sec. 1 lit. a GDPR (Legea protecției datelor cu caracter 

personal), mai precis consimțământul dumneavoastră, pe care îl exprimați prin accesarea Site-ul web 

fără a modifica setările browser-ului. 

Cu cine împărtășim datele dumneavoastră? 

Destinatarii datelor dumneavoastră personale sunt: entitatea care ne oferă instrumente pentru 

analiza activității utilizatorilor, rețelele de publicitate cu care cooperăm, entitățile care ne furnizează 

serverele lor. Cu toate acestea, aceste entități nu primesc date care să le permită să vă identifice. 

Cât timp vom ține stocate datele dumneavoastră? 

În ceea ce privește utilizarea modulelor cookies în scopul analizei activității, menținerii sesiunilor sau 

adaptării conținutului prezentat pe Pagina web la preferințele dumneavoastră, vom stoca datele 

pentru perioada în care aceste servicii vor fi furnizate și, în cazuri justificate, după încheierea 

furnizării lor, cu toate acestea, numai dacă este permis sau cerut de legea aplicabilă (de exemplu, 

prelucrarea în scopuri statistice sau urmărirea revendicărilor). În acest caz, datele vor fi prelucrate 

numai pentru perioada necesară pentru realizarea scopurilor relevante. Referitor la retargeting-ul 

publicitar, datele vor fi prelucrate de noi până în momentul în care vă retrageți consimțământul 

pentru prelucrarea modulelor cookies (retragerea consimțământului constă în modificarea setărilor 

modulelor cookies în browser-ul web pe care îl utilizați). 

Care sunt drepturile dumneavoastră? 

Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale, de a le rectifica și șterge, precum și de a 

solicita restricții de prelucrare. 

Dacă prelucrarea are loc pe baza interesului nostru legitim, de asemenea vă puteți opune procesării 

datelor (inclusiv față de profilare) din motive legate de situația dumneavoastră particulară. 

Consimțământul pentru utilizarea modulelor cookies îl puteți retrage în orice moment modificând 

setările browser-ului dumneavoastră. Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării 

pe care am făcut-o pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. 

Dacă credeți că prelucrarea datelor cu caracter personal este incompatibilă cu prevederile legale, 

puteți depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

https://born2be.com.ro/protectia-datelor-personale


Vom transfera datele dumneavoastră  în afara SEE (Spațiul Economic European)? 

În legătură cu faptul că utilizăm Google Analytics, datele dumneavoastră pot fi transferate în afara 

Spațiului Economic European, datorită cooperării cu rețelele de publicitate. În toate cazurile, 

transferul are la bază securitatea și siguranța adecvată a datelor prin utilizarea securității solicitate de 

Administrator și utilizarea clauzelor contractuale standard. 

Dacă ați dori să obțineți o copie a datelor care sunt supuse transferării, vă rugăm să ne contactați la 

adresa: info@born2be.com.ro 

În prezent, nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră în niciun alt scop în afara Spațiului 

Economic European. Dacă se va schimba ceva în această chestiune, informația actuală va fi 

disponibilă pe pagina web: https://born2be.com.ro/protectia-datelor-personale  

În cursul procesării se va ajunge la luarea deciziilor automate? 

În cursul procesării datelor, nu va avea loc luarea unor decizii automate, care să aibă efecte juridice 

asupra dumneavoastră sau să vă afecteze în orice alt mod semnificativ. 

Cu toate acestea, putem crea profiluri de persoane care utilizează Site-ul web al Magazinului în 

scopul de a personaliza conținutul prezentat pe acest site (așa cum am descris în părțile anterioare 

ale acestor informații). 

Înainte de a începe utilizarea Site-ului web, vă rugăm să citiți și Politica noastră privind modulele 

cookies - https://born2be.com.ro/pdf/ro/cookies.pdf Rețineți că, dacă nu doriți să folosim fișierele 

cookies, puteți modifica oricând setările browser-ului dumneavoastră. 

Am numit un Inspector de Protecție a Datelor, pe care îl puteți contacta prin e-mail: 

iod@azagroup.eu  
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