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Anexa  

privind Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Comercianților  

 („Politica” / „Politica de confidențialitate”) 

 

 

Operatorii datelor cu 

caracter personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conținut Politică 

Elefant Online S.A., o societate pe acțiuni, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6415/2010, având cod unic 

de înregistrare fiscală RO26396066, cu sediul social situat în Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Etaj 5, Sector 2, 

București, România - operatorul Platformei Elefant Marketplace („Elefant”), alături de Mammoth Software S.R.L, 

societate cu răspundere limtată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat 

în Bucureşti Sectorul 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, Nr. 5-7, Camera nr. 1, Etaj 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J40/5488/2017, având cod unic de înregistrare 37409897, („Mammoth”) in calitate de detinator al Platformei Elefant 

Marketplace, care împreună operează Platforma Online www.elefant.ro (“Platforma Elefant”), prin intermediul căreia 

Elefant și alți comercianți de produse („Comercianții”) își prezintă și comercializează diverse produse. 

Elefant și Mammoth dețin împreună calitatea de operatori asociați („Operatorii”) în vederea colectării și prelucrării 

datelor cu caracter personal rezultate din interacțiunile și activitățile derulate de Operatori și Comercianți în Platforma 

Elefant. 

Operatorii care stabilesc împreună scopurile și mijloacele prelucrării datelor personale pot fi contactați și la adresa de 

contact a Responsabilului cu Protecția Datelor comun al acestora: 

▪ Adresa: Str. Dimitrie Pompei nr. 5-7, Etaj 5, Sector 2, Bucureşti, România. 

▪ E-mail: infodatepersonale@elefant.ro 
 

Prezenta Politică reglementează, conform cerințelor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția datelor cu 

caracter personal (,,GDPR”), detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Comercianților rezultate din 

interacțiunile și activitățile efectuate de Operatori și Comercianți în Platforma Elefant și cuprinde următoarele aspecte: 

▪ Informații despre operatori (menționate mai sus); 

▪ Datele personale pe care le colectăm și prelucrăm; 

▪ Scopul și temeiurile juridice pe care ne bazăm în prelucrarea datelor personale; 

▪ Perioadele de stocare a datelor personale; 
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▪ Cu cine partajăm datele personale; 

▪ Măsurile tehnice de securitate pe care le aplicăm; 

▪ Drepturile persoanelor vizate.  

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Politică, care face parte integrantă din Termenii și Condițiile aplicabile Platformei 

Elefant pe care îi regăsiți aici: https://www.elefant.ro/safety-security-privacy/  

Ce tipuri datele cu 

caracter personal 

colectăm 

Orice date sau informații care ne ajută să putem identifica persoanele vizate (persoana de contact, reprezentantul legal 

sau persoana indicată de către Comerciant pentru derularea relațiilor contractuale dintre Operatori și Comerciant).  

Prin anumite date, putem identifica direct persoanele vizate (e.g. numele și prenumele), iar alte informații personale sunt 

mai puțin evidente (e.g. IP-ul dispozitivului folosit pentru navigarea pe site-ul Platformei Elefant), care dacă sunt asociate 

cu alte elemente, pot determina identificarea persoanelor vizate și astfel reprezintă date personale. 

Nu colectăm și nu prelucrăm date speciale cu caracter personal (cum ar fi, codul numeric personal, date despre sănătate 

etc.), cu excepția cazului în care suntem obligați potrivit legii să prelucrăm astfel de date (e.g. pentru apărarea drepturilor 

în fața instanțelor judecătorești). 

Categoriile de 

persoane vizate  

▪ Comercianții persoane fizice („Persoana vizată-Comerciant”), sau; 

▪ Reprezentanții declarați/desemnați și persoanele de contact indicate de Comercianți (precum administratori, 

directori, manageri, persoane împuternicite cu puteri de reprezentare prin procură specială etc.) în relația cu 

Operatorii (“Reprezentant”). 

(Persoana vizată-Comerciant și Reprezentantul Comerciantului vor fi denumite colectiv “persoana vizată”) 

Din ce surse colectăm 

datele 

Datele cu caracter personal sunt colectate de Operatori direct de la persoanele vizate-Comercianți, respectiv de la 

Reprezentanții Comercianților la crearea contului de Comerciant; încheierea contractului dintre părți; executarea 

obligațiilor contractuale, precum și cu ocazia efectuării celorlalte activități de prelucrare descrise mai jos.  

 

Cum prelucrăm datele 

personale? 

Ce date colectăm cu privire la 

persoana vizată și în ce mod le 

prelucrăm?  

Care este temeiul juridic și scopul 

prelucrării datelor? 

 

Perioada de stocare a datelor 

https://www.elefant.ro/helpdesk/safety-security-privacy/terms-and-conditions#chapter4
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Crearea contului de 

Comerciant în 

Platforma Elefant.  

 

 

 

 

 

Încheierea 

contractului dintre 

Operatori și 

Comerciant.  

Datele de contact ale Persoanei 

vizate-Comerciant/ 

Reprezentantului: 

• Numele și prenumele; 

• Număr de telefon; 

• Adresa de e-mail și; 

• Funcția. 

 

Interesul legitim al Operatorilor și al 

Comerciantului de a iniția o relație contractuală 

(conform art. 6, alin. (1), lit. (f) din GDPR) 

▪ Crearea unui cont de către Comerciant pe 

Platforma Elefant este o formalitate prealabilă 

necesară pentru contractarea serviciilor 

Elefant. Lipsa acestor date cu caracter 

personal solicitate șa înregistrarea în 

Platforma Elefant (ca si câmpuri obligatorii), 

echivalează cu imposibilitatea dobândirii 

calității de Comerciant și a dreptului de 

contractare a serviciilor din Platforma Elefant. 

▪ Acceptarea Termenilor și Condițiilor 

aplicabile Platformei Elefant la finalizarea 

înregistrării contului de Comerciant, va 

reprezenta încheierea contractului de servicii 

de intermediare dintre Operatori și 

Comerciant.  

Datele personale furnizate la 

crearea contului de Comerciant 

vor fi stocate pe întreaga 

perioadă în care contul 

Comerciantului rămâne activ.  

După dezactivarea contului de 

Comerciant, von șterge datele 

care nu mai sunt necesare 

prelucrării și vom păstra doar 

datele necesare executării 

comenzilor rămase, efectuării 

formalităților de lichidare a 

relațiilor dintre părți și 

recuperare a sumelor restante.   

Executarea 

contractului/ 

serviciilor dintre 

Operatori și 

Comerciant 

Date ale Persoanei vizate-

Comerciant/ Reprezentantului, 

necesare executării contratului: 

• adresa de e-mail; 

• numele și prenumele;  

• adresa de facturare; 

• număr de telefon mobil. 

 

 

Interesul legitim al Operatorilor și al 

Comerciantului în executarea contractului 

(conform art. 6, alin. (1), lit. (f) din GDPR) 

Vom prelucra datele pentru executarea 

obligațiilor contractuale dintre Operatori și 

Comerciant, inclusiv pentru următoarele 

scopuri specifice: 

▪ Preluarea, procesarea și livrarea comenzilor 

lansate și procesate prin Platforma Elefant; 

Pentru acest scop, datele 

personale sunt prelucrate pe 

durata executării obligațiilor 

contractuale dintre Operatori și 

Comerciant.  

După încetarea contractului 

dintre Operatori și Comerciant, 

vom șterge datele personale. 

Vom păstra doar acele date 

necesare executării comenzilor 
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▪ Gestionarea și plata facturilor, și întocmirea 

documentelor asociate procesului de preluare 

și livrare a comenzilor; 

▪ Efectuarea comunicărilor necesare (prin 

telefon, e-mail) în derularea activităților de 

mai sus dintre reprezentanții/persoanele de 

contact ale Operatorilor și cei ai 

Comerciantului, etc.; 

 

 

rămase, efectuării formalităților 

de lichidare a relațiilor dintre 

părți și recuperării sumelor 

restante.   

Unele date personale le vom 

păstra totuși și după – dacă 

legislația aplicabilă ne obligă să 

le păstrăm astfel, e.g.: facturile și 

documentele justificative suport 

se vor păstra pentru un termen 

de 10 ani de la încetarea 

contractului, sau stingerea 

deplin a drepturilor si 

obligațiilor (conform Legii nr. 

82/1991 a contabilității și 

Ordinului nr. 2634/2015 

privind documentele financiar-

contabile). 

Emiterea și păstrarea 

documentației 

financiar-contabile  

Date ale Persoanei vizate-

Comerciant/ Reprezentantului 

necesare emiterii și păstrării 

documentației financiar-contabile: 

• numele și prenumele;  

• număr de telefon mobil. 

 

Obligația legală al Operatorilor (conform art. 6, 

alin. (1), lit. (c) din GDPR) 

Operatorii pot prelucra aceste date personale 

pentru:  

▪ Emiterea facturilor fiscale;  

▪ Emiterea și gestiunea documentelor 

financiar-contabile; păstrarea documentelor 

justificative (e.g. comenzilor, note de recepție, 

avize de livrare, facturi  

Facturile și documentele 

justificative suport se vor păstra 

pentru un termen de 10 ani de la 

încetarea contractului, sau 

stingerea deplina a drepturilor 

si obligațiilor părților (conform 

Legii nr. 82/1991 a contabilității 

și Ordinului nr. 2634/2015 

privind documentele financiar-

contabile). 
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▪ Efectuarea înregistrărilor în evidențele 

contabile, declararea și plata impozitelor, 

efectuarea raportărilor către 

autoritățile/instituțiile publice/competente. 

Acordarea de suport și 

asistență 

Comercianților  

Soluționarea 

reclamațiilor  

 

Pe parcursul activităților de suport 

oferite de Operatori 

Comerciantului se pot prelucra: 

i. date de contact ale Persoanei 

vizate-

Comerciant/Reprezentantului: 

• nume și prenume;  

• adresa de e-mail și numărul de 

telefon; 

• datele din documentele pe care 

ni le trimite Comerciantul (e.g. 

datele ale clientului 

Comerciantului din comenzile 

procesate/ livrate); 

• log-urile apelurilor (număr 

telefon și durata apelului), după 

caz; sau 

ii. unele date ale clientului 

Comerciantului  

• nume, prenume; 

• număr de telefon; 

• adresă de email; 

• detaliile comenzii și a facturii 

aferente (număr comandă; 

Interesul legitim al Operatorilor și al 

Comerciantului de în desfășurarea relației 

contractuale (conform art. 6, alin. (1), lit. (f) din 

GDPR) 

În derularea relațiilor contractuale dintre părți, 

Operatorii pot asigura suport cu privire la:   

▪ diverse aspecte necesare gestionării contului 

de Comerciant, sau referitoare la funcționarea 

Platformei Elefant; 

▪ executarea serviciile contractate (e.g. 

confirmarea sumelor facturate; oferirea unor 

detalii privind factura emisă efectuarea 

procedurilor aferente asigurării garanției, alte 

aspecte incidentale procesului de 

comandă/executare contract);  

▪ emiterea garanțiilor asociate produselor 

livrate, etc. 

Vom prelucra și unele date personale pentru 

asistența pe care o asigurăm Comerciantului în 

soluționarea unor reclamații adresate de clienții 

acestuia sau de autoritățile publice competente.  

 

Vom păstra documentele 

justificative asociate activităților 

suport, respectiv celor privind 

soluționarea reclamațiilor 

oferite de Operatori 

Comerciantului pentru o 

perioadă de maxim 3 (trei) ani 

de la data finalizării activității 

suport/ soluționării finale a 

reclamației (sau pe întreaga 

durată a soluționării dosarului 

de pretenții de către autoritățile 

publice/ instanțele de judecată).  
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produse cumpărate; valoare 

produse). 

Aceleași date pot fi prelucrate de 

către Operatori și în vederea 

soluționării unor 

Marketing direct 

(comunicări 

comerciale privind 

produsele și/sau 

serviciile 

comercializate de 

Elefant)  

 

 

Cu acordul prealabil al 

Comerciantului, vom utiliza adresa 

de e-mail indicată pentru a-i 

transmite comunicări comerciale 

despre serviciile Elefant 

(newsletter).  

 

  

Consimțământul Persoanei vizate-Comerciant, 

respectiv a Reprezentantului oferit prin 

abonare la crearea contului de Comerciant sau, 

ulterior, pe durata executării contractului 

(conform art. 6, alin. (1), lit. (b) din GDPR) 

Persoana vizată-Comerciant, respectiv a 

Reprezentantul are dreptul să își retragă 

oricând consimțământul, prin oricare din 

următoarele mecanisme:  

i. Folosind link-ul de “dezabonare” special 

destinată din cadrul oricărui newsletter 

transmis prin e-mail; 

ii. Revenind oricând asupra opțiunii exprimate 

cu privire la recepționarea comunicărilor 

comerciale, schimbând setările din contul de 

Comerciant;  

iii. Prin contactarea Elefant la datele de 

contact din partea introductivă a acestei 

Politici.  

Vom păstra evidența emiterii și 

retragerii consimțimântului 

pentru abonarea/ dezabonarea 

de la newsletter, pentru 

îndeplinirea obligațiilor noastre 

de a păstra evidențele conform 

art. 7, alin. (1) din GDPR.  
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Dezabonarea de la primirea newsletter-ului nu 

reprezintă (și nu va atrage) încetarea 

contractului dintre Operatori și Comerciant.  

Audit și raportări 

 

Date înscrise în documentația și 

rapoartele de audit, precum datele 

de identificare ale 

Reprezentantului Comerciantului.   

Obligația legală al Operatorilor (conform art. 6, 

alin. (1), lit. (c) din GDPR) 

Pentru conformarea cu obligațiile legale impuse 

de prevederile legale aplicabile în materie 

fiscală și contabilă vom prelucra datele 

furnizate de Comercianți, cum ar fi pentru:  

▪ auditarea financiară anuală;  

▪ depunerea declarațiilor fiscale și contabile la 

autoritățile fiscale (dacă este cazul). 

 

Apărarea drepturilor 

în justiție  

 

Date ale Persoanei vizate-

Comerciant, respectiv ale 

Reprezentantului prevăzute de 

prevederile legislației aplicabile, 

cum ar fi: 

• nume și prenume;  

• adresa domiciliului; 

 

Interesul legitim al Operatorilor în apărarea 

drepturilor acestora (conform art. 6, alin. (1), lit. 

(f) din GDPR) 

Exercitarea oricăror apărări, drepturi în fața 

instanțelor de judecată, sau autorităților sau 

instituțiilor publice / de control. Atunci când ne 

apărăm drepturile în justiție pentru 

recuperarea unor sume datorate, sau când ne 

protejăm interesele împotriva unor pretenții/ 

reclamații nejustificate, vom prelucra datele 

furnizate de Comerciant /actualizate ale 

reprezentantului legal al Comerciantului, 

necesare formulării unor întâmpinări, concluzii 

scrise, cereri și documente specifice. 
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Proceduri și 

investigații ale 

autorităților și/sau 

organelor judiciare 

Conform legii, în situații 

excepționale, vom furniza 

autorităților și instituțiilor 

competente, în cadrul unor 

proceduri/investigații formale ori 

a altor demersuri prevăzute de 

lege, conform procedurii prevăzute 

de lege, următoarele tale date: 

nume, prenume, adresă, e-mail, 

telefon.  

Obligația legală al Operatorilor (conform art. 6, 

alin. (1), lit. (c) din GDPR) 

Pentru conformarea cu obligații legale specifice 

impuse de prevederile legale aplicabile. 

 

Date pe care le colectăm automat / de la terți   

Navigarea online 

 

Atunci când vizitezi Platforma 

Elefant, te autentifici în contul de 

Comerciant, sau utilizezi aplicația 

mobilă Elefant, mai colectăm cu 

ajutorul cookie-urilor și date 

obținute de la computerul, 

telefonul, tableta sau alt dispozitiv 

utilizat de Comerciant, informații 

de identificare online: 

• adresa IP; 

• browser-ul de internet și  

versiunea sistemului de 

operare al dispozitivului; 

• date de protocol HHTP/HTTPS; 

Consimțământ cookie 

Pentru cookie-urile care monitorizează 

comportamentul tău în magazinul Online și în 

marketplace (Platforma Elefant). 

 

 

Aceste date vor fi păstrate pe 

perioadele indicate în Politica 

noastră de cookies.   
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• durata vizitei/ activității pe 

website-ul Platformei Elefant; 

• Locația generală a 

dispozitivului (dacă este 

activată geo-localizarea) de pe 

care se conectează 

Comerciantul la site-ul 

Platformei Elefant.  

Te rugăm să reții că majoritatea 

dispozitivelor vă oferă opțiunea 

de a dezactiva serviciile de geo-

localizare chiar din setările 

dispozitivului respectiv. 

Destinatarii  

(cu cine partajăm 

datele personale) 

În relația dintre Comerciant și noi, fiecare dintre persoanele fizice indicate de 

Comerciant drept Reprezentant în relația cu Operatorii poate fi destinatarul propriilor 

date cu caracter personal, e.g. datele cu caracter personal ale personalului 

Comerciantului, menționate pe documentația aferentă relației noastre contractuale. 

Răspunderea pentru utilizarea datelor altfel decât este precizat aici (e.g. furnizarea 

datelor către terți, neasigurarea siguranței datelor, etc.) aparține exclusiv 

Comerciantului. 

Partenerii noștri de încredere în furnizarea serviciilor în Platforma Elefant. 

Împărtășim cu aceștia doar datele personale necesare realizării activităților specifice 

pe care le încredințăm acestora. Selectăm foarte atent partenerii și furnizorii care 

efectuează, în numele nostru, operațiuni suport activității noastre, cum ar fi:  

- Intershop Communications AG, Intershop Tower 07740 Jena/Germany;  

- VTEX Ecommerce Platform Limited, London, England, WeWork Aviation 

House, 125 Kingsway WC2B 6NH, Tax ID GB278404189, 

 



10 
 

Transmiterea datelor către autorități și instituții publice sau organe judiciare 

Putem transmite unele din datele personale autorităților sau instituțiilor publice 

competente, atunci când aceasta sarcina ne este impusa de lege (de ex. investigarea 

fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la 

autoritățile fiscale etc.), sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare 

atunci când ne apărăm în justiție, sau în fața altor autorități publice. 

Accesul auditorilor și consultanților  

Dacă vom decide în viitor să înstrăinăm acțiunile sau afacerea Elefant, vom oferi acces 

sau transmite auditorilor și consultanților potențiali(lor) cumpărători la datele 

clienților noștri pentru efectuarea auditului necesar achiziției acțiunilor/ afacerii. 

Pentru acest scop, ne vom asigura că orice potențial cumpărător va urmări și 

implementa masurile de securitate necesare pentru protecția datelor Comercianților. 

Perioada de retenție 

(cât se păstrează 

datele de către 

Operatori) 

Perioada de păstrare a datelor persoanelor vizate depinde în principal de 

următoarele: 

▪ pentru ce perioadă avem nevoie de date pentru realizarea scopurilor menționate 

mai sus în Politică; 

▪ obligațiile legale sau contractuale ne impun păstrarea datelor pentru o anumită 

perioadă de timp (de ex. perioadele prescrise de lege pentru apărarea drepturilor 

noastre in justiție); 

▪ dacă persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor 

pentru o perioadă mai mare, vom menține datele pe toată această perioadă, cu 

excepția cazului în care persoana vizată își retrage între timp consimțământul. 

 

Perioadele specifice de păstrare a datelor sunt menționate mai sus în această Politică.  
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Păstrarea în siguranță 

a datelor -  

Asigurăm măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea 

și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat și al 

utilizării neautorizate a datelor. Aceste măsuri sunt cel puțin: 

- politici și proceduri interne privind implementarea de măsuri și exercitarea 

drepturilor persoanelor vizate;  

- măsuri administrative și organizatorice adecvate pentru a asigura păstrarea 

confidențialității de către persoanele care au acces la date (inclusiv de către 

persoanele care efectuează activități de mentenanță și service asupra 

echipamentelor), prin instruire și asumare individuală de răspunderi și 

responsabilități, inclusiv prin semnarea de contracte/clauze specifice de păstrare a 

confidențialității datelor;  

- securitatea spațiilor în care sunt păstrate serverele care asigură stocarea imaginilor 

înregistrate, prin măsuri fizice de securitate specifice; 

- accesul la date este strict limitat, exclusiv personalului care are nevoie să aibă acces, 

potrivit competențelor/sarcinilor lor de serviciu; 

- implementăm procese sistematice de instruire a persoanelor responsabile de 

securitatea IT și de monitorizare și audit al securității sistemelor și infrastructurii 

IT conform politicilor noastre interne;  

 

Depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că și partenerii noștri de 

încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea 

datelor pe care le împărtășim cu aceștia, inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia. 

 

Transferul datelor în 

străinătate 

Ca și regulă, datele persoanelor vizate nu sunt stocate într-o țară situată în afara 

Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”). 

Astfel, unele date pot fi transferate către partenerii noștri care ne ajută să operăm 

activitățile Platformei Elefant și sunt situați în spațiul Uniunii Europene.  

Daca vom transfera datele persoanelor vizate și către alți parteneri/ furnizori ai 

Elefant și/sau Mammoth situați în state din afara Uniunii Europene, state care nu 
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asigură un nivel adecvat de protecție a datelor transmise, ne angajăm să luăm toate 

măsurile necesare pentru a ne asigura că respectivii parteneri/furnizori respectă 

termenii și condițiile stabilite în această Politică. Aceste măsuri pot include în plus 

implementarea unor standarde de protecție a datelor (de ex. ISO 27001), a unor clauze 

contractuale standard adoptate de Comisia Uniunii Europene, precum și a unor 

sisteme de control direct al acestor mecanisme. 

Drepturile persoanei 

vizate  

 

Ne dorim să ne asigurăm că în orice moment persoana vizată are controlul deplin 

asupra datelor sale și că își poate exercita efectiv drepturile și opțiunile pe care le are 

potrivit reglementărilor GDPR. 

Pentru a ne asigura că persoana vizată are controlul efectiv al datelor tale, vă 

informăm că aceasta are următoarele posibilități bazate pe tehnologiile pe care le 

punem la dispoziție: 

• poate gestiona din contul de Comerciant accesarea, rectificarea sau ștergerea 

directă a unor datele disponibile în contul de client al Comerciantului în Platforma 

Elefant; 

• poate șterge cookie-urile sau istoricul navigărilor din setările website-ului și a 

aplicației aferente Platformei Elefant; în plus, poate alege să modifice setările 

browser-ului pe care îl folosește astfel încât să restricționezi urmărirea de către 

cookie-uri a comportamentului său în Platforma Elefant (totuși, aceste restricționări 

îi pot afecta experiența de navigare în Platforma Elefant); 

În plus, potrivit dispozițiilor GDPR, persoanele vizate le sunt oferite următoarele 

drepturi: 

Dreptul de a fi informat. Persoana vizată are dreptul de a primi informații clare, 

transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm 

datele sale, inclusiv detalii privind drepturile sale, în calitate de persoană vizată. 
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Aceste informații despre datele, scopul și modul în care noi prelucrăm datele 

persoanei vizate sunt incluse și în această Politică. 

Dreptul de acces la date. Persoana vizată are dreptul de a accesa datele pe care le 

prelucrăm despre ea; nu vom percepe niciun fel de taxă la prima furnizare de date. 

Dacă persoana vizată solicită copii ale datelor deja furnizate, vom putea să percepem 

o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Vom 

avea dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și/sau nejustificate.  

Dreptul la rectificarea datelor. Persoana vizată care identifică faptul că datele pe care 

le prelucrăm în privința sa sunt incorecte, incomplete sau inexacte, ne poate solicita 

rectificarea/modificarea acestor date. 

Dreptul de a se opune marketing-ului direct. Persoana-vizată-Comerciant sau 

Reprezentantul Comerciantului se poate opune oricând și dezabona la comunicările 

noastre de marketing direct în orice moment. Poate face acest lucru ușor prin a da 

click pe linkul „dezabonare” în orice e-mail pe care îl vom trimite către Comerciantul 

respectiv, sau prin transmiterea unei cereri la adresa de email de mai jos (conform 

alegerii acesteia). 

Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat). Persoana vizată are dreptul de a ne 

solicita ștergerea datelor sale în oricare dintre situațiile următoare: (a) datele 

personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am 

prelucrat anterior; (b) își retrage consimțământul pe baza căruia noi am prelucrat 

datele sale și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare; 

(c) se opune prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing 

direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct, dacă este cazul), (d) se opune 

prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim, și nu putem să demonstrăm că 

avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, 

drepturilor și libertăților persoanei vizate; (f) datele personale sunt prelucrate 
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contrar legii; (g) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor 

noastre legale. 

Dreptul de ștergere a datelor nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea 

unei persoane vizate de ștergere a datelor sale, dacă: (i) suntem ținuți să ne 

conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt 

necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.  

Dreptul de a restricționa prelucrarea. Persoana vizată are dreptul de a obține din 

partea noastră restricționarea prelucrării datelor sale în una din situațiile descrise 

mai jos.  

(a) exactitatea datelor este contestată de persoană vizată, pentru o perioadă care 

ne va permite să verificăm corectitudinea datelor;  

(b) prelucrarea datelor este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor 

și ne soliciți restricționarea prelucrării acestor date; 

(c) nu mai avem nevoie de datele persoanei vizate, dar acestea sunt solicitate de 

persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale 

legate de prelucrarea datelor;  

(d) persoana vizată ridică unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată 

pe interese noastre legitime, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale 

Operatorilor depășesc pe cele ale persoanei vizate. 

Dreptul de portabilitate. Atunci când prelucrăm datele persoanei vizate în baza 

consimțământului sau executării contractului și prin mijloace de prelucrare automată 

a datelor, persoana vizată v-a avea dreptul să ne solicite transferul/ portarea datelor 

sale: (a) către aceasta sau (ii) către un alt operator indicat de către aceasta.  
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Persoana vizată își poate exercita oricare din drepturile de mai sus prin transmiterea 

unei solicitări scrise la adresa de e-mail: infodatepersonale@elefant.ro, sau prin orice 

alte modalități prevăzute prin prezenta Politică sau de legislația aplicabilă.  

Întrebări și solicitări 

privind protecția 

datelor 

 

Ne puteți contacta oricând la: 

• Adresă: Str. Dimitrie Pompei nr. 5-7, Etaj 5, Sector 2, Bucuresti, Romania 

• Nr. telefon: 031.9301 

• E-mail: infodatepersonale@elefant.ro 

Indiferent de tipul solicitării persoanei vizate privind exercitarea unui drept conform 

celor de mai sus, vă vom răspunde la solicitare în cel mult 1 (o) lună de la solicitare, 

exceptând situația în care avem nevoie de o durată mai extinsă pentru a vă răspunde 

(maxim 3 (trei) luni). 

Accesul, modificarea, ștergerea, portarea datelor nu va/vor viza datele unor terțe 

persoane care se pot regăsi împreună cu datele persoanelor vizate în unele 

documente, sisteme de evidență. 

 

Plângerea adresată 

Autorității de 

Supraveghere 

 

Dacă o persoană vizată se consideră lezată prin prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal care fac obiectul prelucrării conform prezentei Politici, are dreptul să depună 

o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, având website-ul www.dataprotection.ro. 

Unele ghiduri și linii directoare privind drepturile persoanelor vizate se află pe pagina 

web a autorității, http://www.dataprotection.ro/.  

Încurajăm persoanele vizate să ne contacteze cu solicitările de clarificări/orice 

observații cu privire la prelucrarea datelor lor, înainte de a se adresa cu orice plângeri 

la autoritățile competente. 

 

http://www.dataprotection.ro/
http://www.dataprotection.ro/
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Revizuirea acestei 

Politici 

Prezenta Politică de prelucrare a datelor poate fi modificată sau actualizată oricând de 

către Operatori, atunci când aceștia consideră că survin anumite modificări în 

activitățile prin care prelucrează datele personale ale persoanelor vizate. Vom publica 

pe website-ul Platformei Elefant, www.elefant.ro, orice astfel de modificări și vă vom 

informa în mod corespunzător prin e-mail. 

 

 

 
 

 


