
OBLIGAȚIA DE INFORMARE SOCIAL MEDIA 

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"). 

În toate aspectele legate de protecția datelor dumneavoastră personale, puteți contacta Inspectorul 

nostru de Protecție a Datelor, prin intermediul  e-mailului: iod@azagroup.eu  

Datele dumneavoastră, pe care ni le furnizați în mod voluntar, le procesăm în legătură cu întreținerea 

profilului Magazinului nostru în rețelele de Social Media, precum și în scopul de a vă informa despre 

activitatea noastră, ofertele din Magazin, promovarea evenimentelor pe care le organizăm și 

totodată, de a putea ține legătura cu dumneavoastră (de a comunica) prin intermediul 

funcționalităților disponibile (comentarii, chat, mesaje). De asemenea, putem procesa date cu 

ajutorul modulelor cookie, în special în scopul desfășurării analizei și statisticilor, datorită cărora 

putem îmbunătăți în mod constant profilul nostru și adapta funcționarea acestuia la preferințele 

utilizatorilor. Putem folosi, de asemenea, datele dumneavoastră de conectare (logare), cum ar fi 

nume, prenume, adresa de e-mail, în situația în care decideți să vă creați un cont în Magazinul nostru 

folosind login-ul dumneavoastră din Social Media. 

Rețineți că furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară și depinde de decizia 

dumneavoastră. Cu toate acestea, furnizarea anumitor date cu caracter personal poate fi necesară, 

pentru a vă putea oferi un răspuns în legătură cu situația sau întrebarea cu care ne veți contacta.    

Baza legală pentru prelucrarea datelor personale este art. 6 alineatul (1) litera (b) GDPR, care ne 

permite să realizăm interesul nostru legitim, care în acest caz este marketingul direct al produselor 

sau serviciilor noastre și art. 6 alineatul (1) litera (b) (consimțământul exprimat prin aprecierea (like-

ul) fanpage-ului nostru). 

În legătură cu utilizarea de către noi a rețelelor sociale (Social Media), datele dumneavoastră 

personale pot fi transferate către proprietarii de portaluri, ca de exemplu: Facebook, LinkedIn, 

YouTube, Instagram, precum și către agențiile de marketing, care ne servesc. 

Furnizorii Administratorului în majoritate au sediul în Polonia și în alte țări din Spațiul Economic 

European (SEE). Unii dintre furnizori au sediul în afara teritoriului SEE. În legătură cu transferul 

datelor Utilizatorului în afara SEE, Administratorul s-a asigurat ca furnizorii să garanteze un nivel 

ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. În toate cazurile, transferul are la bază securitatea 

și siguranța adecvată a datelor prin utilizarea securității solicitate de Administrator și utilizarea 

clauzelor contractuale standard. 

Aveți dreptul să ne solicitați furnizarea copiilor clauzelor contractuale standard, prin trimiterea 

solicitării la adresa de e-mail a Inspectorului de Protecție a Datelor: iod@azagroup.eu  

De asemenea, poate fi necesar ca, de exemplu, pe baza unei dispoziții legale adecvate sau a unei 

decizii din partea unei autorități competente, să fim nevoiți să transferăm datele dumneavoastră cu 

caracter personal către alte entități, fie publice sau private. Cu toate acestea, vă asigurăm că fiecare 

caz al unei cereri de împărtășire a datelor cu caracter personal este analizat cu atenție, pentru a nu 

furniza informații către persoane sau entități neautorizate. 

Vom stoca datele dumneavoastră pe durata interesului nostru legitim, dar nu mai mult decât pentru 

perioada în care ne urmăriți în rețelele sociale. 

mailto:iod@azagroup.eu
mailto:iod@azagroup.eu


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

solicita limitarea procesării acestora. De asemenea, vă puteți opune prelucrării datelor cu caracter 

personal în scopuri de marketing sau legate de situația dumneavoastră particulară. Dacă veți 

considera că prelucrarea datelor cu caracter personal este incompatibilă cu prevederile legale, puteți 

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

 


