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POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE 
 
Îți mulțumim că vizitezi site-ul www.pizzeria-florina.ro. Când vizitezi site-ul www.pizzeria-florina.ro, când ne 
contactezi sau când apelezi la serviciile noastre, 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. Fiind pe deplin 
conștienți de faptul că informațiile tale personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și 
să procesăm cu atenție informațiile pe care le împarți cu noi. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te 
informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le vei citi cu atenție. 
Prin navigarea pe site-ul www.pizzeria-florina.ro, plasarea unei comenzi on-line sau prin contactarea noastră 
prin formularul de contact declarari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin 
parcurgerea acestui document, denumit „Politică de confidențialitate”. 
Prezenta Politică de confidențialitate vizează numai clientii PIZZERIEI FLORINA şi utilizatorii serviciilor noastre 
online, respectiv vizitatorii website-ului. 
 

DEFINIȚII 
Vom începe să definim câteva noțiuni care să te ajute să înțelegi prezenta Politică de confidențialitate. 
pizzeria-florina.ro (sau „Site-ul”) este un site de prezentare și comenzi on-line, oferit prin intermediul URL-
ului http://www.pizzeria-florina.ro/, denumit si PIZZERIA FLORINA. 
Potrivit Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil și în România din data de 25 mai 
2018), www.pizzeria-florina.ro este operator de date cu caracter personal. 
Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE. 
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 
(„persoana vizată”); 
Potrivit legislației, tu, în calitate de vizitator al site-ului ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică 
identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct 
sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 
identificare, adresa, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, 
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 
 

SCHIMBĂRI 
Ne rezervăm dreptul de a putea schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate 
actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin 
afișare pe site. 
 

ÎNTREBĂRI 
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: contact@pizzeria-florina.ro 
 

CE INFORMAȚII COLECTĂM 
a) Informațiile pe care ni le furnizezi voluntar 
Când comanzi produse on-line, utilizezi formularul de contact de pe site, când ne contactezi prin telefon sau 
e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste 
informații includ numele, prenumele, adresa, e-mail și numărul de telefon. 
Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de 
date. Nu dezvăluim sau tranferăm informații către terți. 
b) Informații pe care le colectăm automat 
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Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita ta pe site. Aceste informații 
pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul 
în care ai interacționat cu site-ul nostru. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a 
altor tehnologii similare (Google Analytics, Awstats). 
 

TERMENI LEGALI PENTRU PRELUCRAREA DE DATE 
În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin 
contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea 
încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea 
persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016). 
În privința datelor pe care ni oferi voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, temeiul 
prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul 
nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparență și informare. 
Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este 
cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui 
contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim. 
În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, 
temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil 
consimțământul asupra prelucrării. 
 

ÎN CE SCOPURI SE COLECTEAZĂ DATELE 
Prin furnizarea datelor tale cu caracter personal, îți exprimi acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea 
de către PIZZERIA FLORINA a datelor colectate în următoarele scopuri: 
a) pentru a îți crea un cont personal la PIZZERIA FLORINA, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, 
numele, adresa de e-mail, adresa de corespondență și numărul de telefon; 
b) pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile tale și pentru a răspunde în mod corespunzător, caz în care 
ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail și localitatea de 
unde ne suni; 
c) pentru a putea prelua comenzile pentru serviciile de livrare la domiciliu plasate utilizând serviciile online, 
caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa; 
d) pentru a te contacta în eventualitatea oricăror probleme ivite în livrarea produselor comandate de catre 
tine, caz în care ne va fi necesar, spre exemplu, numărul tău de telefon fix/mobil; 
e) pentru a expedia oferte de marketing, cum ar fi newslettere, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, 
adresa de e-mail și numele; 
f) pentru a notifica câștigătorii campaniilor oragnizate în mediul online, caz în care ve vor fi necesare, spre 
exemplu, adresa de e-mail, numele, adresa de domiciliu și numărul de telefon fix/mobil. 
Datele tale vor fi păstrate doar atâta timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost 
colectate sau cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie șterse ori transformate în date 
anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le pastra. 
 

DESPRE ”COOKIES”  
Website-ul http://www.pizzeria-florina.ro utilizează „cookie”-uri. 
Informațiile prezentate în cele ce urmează sunt menite de a informa utilizatorul / vizitatorul despre plasarea, 
utilizarea și administrarea “cookie”-urilor folosite de website-ul http://www.pizzeria-florina.ro, motiv pentru 
care te rugăm să le citești cu atenție. În cazul în care informațiile de mai jos nu le consideri satisfacătoare, ne 
poți contacta utilizând următoarea adresa de e-mail: contact@pizzeria-florina.ro. 
Website-ul nostru folosește „cookie”-uri pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de 
operare, pagina-sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul / utilizatorul s-a conectat la website-ul 
www. pizzeria-florina.ro, cu scopul de a întelege cum folosesc vizitatorii pagina noastra web. 
“Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul 
se bucură prin navigarea pe internet, cum ar fi: 



Pagina 3 din 5 
 

a) personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprima 
anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse în coșul de cumpărături (și 
memorarea acestor opțiuni); 
b) „cookie”-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback important asupra modului cum sunt utilizate 
site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori; 
c) îmbunătățesc eficiența publicității online. 
„Cookie”-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi prelucrate, în orice mod, și, 
în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet. 
 

ÎN CE SCOPURI SUNT FOLOSITE ”COOKIE”-URILE DE CĂTRE WEBSITE-UL 
 WWW.PIZZERIA-FLORINA.RO 
PIZZERIA FLORINA poate folosi oricare dintre următoarele tipuri de „cookies”: 
a) „cookie”-uri de performanță a website-ului: în acest scop se rețin preferințele tale în calitate de vizitator / 
utilizator pe acest website, astfel încât să nu mai fie nevoie de setarea lor pentru fiecare vizitare a website-
ului (i.e. viteza de video streaming cu care este compatibil browser-ul, setările volumului pentru video player 
etc.); 
b) „cookie”-uri de analiză a vizitatorilor: de fiecare dată când un utilizator vizitează site-ul nostru, softul de 
analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Prin intermendiul acestui 
cookie putem identifica dacă ai mai vizitat acest site până acum. Totodată, browserul ne va spune dacă ai 
acest cookie, iar dacă nu, îți va fi generat unul. În acest mod, se permite monitorizarea utilizatorilor unici 
care ne vizitează și cât de des o fac. 
Dacă nu ești înregistrat pe website-ul nostru, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele 
fizice, ele fiind folosite exclusiv în scop statistic. În cazul în care ești înregistrat, putem identfica detaliile pe 
care ni le-ai furnizat (i.e. adresa de e-mail și username-ul; aceste date sunt supuse regimului de 
confidențialitate din Politica de Confidențialitate, precum și dispozițiilor legislației în vigoare cu privire la 
protejarea datelor cu caracter personal. 
c) „cookie”-uri pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de către un soft care stabilește țara din care 
vizitatorul / utilizatorul provine. Acest cookie este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta 
conținutul  
d) „cookie”-uri de inregistrare: în momentul înregistrării pe site-ul nostru, este generat un cookie care ne 
anunță dacă ești înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne indica contul cu 
care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să 
asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul tău. 
 

SE POT ȘTERGE ”COOKIE”-URILE? 
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de 
obicei, în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului vizitatorului / utilizatorului. 
Pentru a avea o percepție asupra acestor setări poți folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe 
detalii. 
a) cookie settings în Internet Explorer; 
b) cookie settings în Firefox; 
c) cookie settings în Chrome; 
d) cookie settings în Safari. 
 

CÂT TIMP SE STOCHEAZĂ DATELE? 
Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 
ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi. 
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CUM DEZVĂLUIM DATELE TALE? 
Nu vom dezvălui informaţiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau 
comerciale ale acestora, fără consimţământul tău. Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile tale către 
următoarele entităţi: 
– Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la 
un procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească); 
– Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică 
de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciți să efectuăm o 
asemenea dezvăluire. 
 

TRANSFERĂM DATE CĂTRE STATE TERȚE? 
În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă această politică se va 
schimba, te vom informa în mod corespunzător și îți vom solicita consimțământul. 
 

CARE SUNT DREPTURILE TALE 
– Dreptul de retragere a consimțământului; 
(În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, îți poți retrage consimțământul în orice moment 
și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa contact@pizzeria-florina.ro cu subiectul „retragere 
consimțământ”. 
– Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 
– Dreptul de a te adresa justiției; 
– Dreptul de acces; 
(Ai dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal 
care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.) 
– Dreptul la rectificare; 
( Ai dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal 
inexacte care te privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a 
obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații 
suplimentare.) 
– Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); 
( În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras 
consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) te opui prelucrării și nu există motive 
legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost 
prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.) 
– Dreptul la restricționarea prelucrării; 
Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din 
următoarele cazuri: 
a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor; 
b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb 
restricționarea utilizării lor; 
c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
d) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în 
care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale. 
– Dreptul la portabilitatea datelor 
Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format 
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui 
operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care: 
a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 
alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și 
b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 
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– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de 
profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură 
semnificativă 
Nu ai acest drept în cazul în care decizia: 
a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date; 
b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de 
asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale 
persoanei vizate; sau 
c) are la bază consimțământul tău explicit. 
 

TE RUGĂM SĂ REȚII URMĂTOARELE INFORMAȚII: 
– Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul 
poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale. 
– Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele 
dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa 
despre motivul refuzului. 
– Imposibilitatea de a te indentifica 
În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi 
furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când 
ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser. 
În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne 
conformăm solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită 
identificarea. 
 

CUM ÎȚI EXERCIȚI DREPTURILE 
Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail contact@pizzeria-
florina.ro 
 


