
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE 

www.bere-zaganu.ro 

1.INTRODUCERE 

Societatea comericala FABRICA DE BERE BUNA S.R.L., in calitate de autor, proprietar si 

administrator al site-ului web www.bere-zaganu.ro, respecta caracterul privat si securitatea 

prelucrarii datelor cu caracter personal pentru fiecare persoana care acceseaza site-ul web in 

vederea efectuarii de comenzi online. 

In conformitate cu dispozitiile nationale si internationale pentru protectia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Societatea are obligatia de a administra in 

conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos datele personale furnizate. 

Societatea noastra se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor furnizate prin intermediul 

site-ului www.bere-zaganu.ro.ro, asa cum prevad dispozitiile Regulamentului European nr. 

679/2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

Acest document are ca scop informarea utilizatorilor site-ului despre modalitatile in care sunt 

colectate, utilizate si tratate datele cu caracter personal ale acestora in momentul utilizarii 

Site-ului, precum si drepturile lor cu privire la aceste date. 

2.DEFINITII 

Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau 

identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau 

indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de 

identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente 

specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psiicce, economice, culturale sau 

sociale. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni efectuate 

asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau 

fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 

divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea 

sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. 

Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese. 

Parte terta: Inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism 

altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, 

sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate 

sa prelucreze date cu caracter personal. 

Consimtamant: Inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de 

ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o 

actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate. 



Operator: Inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism 

care, singur sau impreună cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor 

cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul 

Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi 

prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern. 

3.SCOPUL COLECTARII DATELOR 

3.1 Societatea colecteaza datele personale pentru: 

a) oferirea serviciilor solicitate; 

b) a confirma serviciile comandate in sistem online si pentru a furniza informatii 

suplimentare cu privire la acestea; 

c) a transmite informatii despre noi, promotiile noastre si pentru a raspunde 

corespondentei primite de la utilizator; 

d) mesaje publicitare si de marketing; 

e) livrarea unui continut personalizat pe Site adecvat nevoilor utilizatorilor; 

f) indeplinirea obligatiilor legale si responsabilitatilor sociale, conform legilor romane 

si internationale. 

3.2 Societatea isi asuma obligatia de a nu dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele 

colectate, fara acordul persoanei vizate. 

4.TIPUL DE DATE COLECTATE, STOCATE SI UTILIZATE 

4.1 In vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus, Societatea poate solicita date care 

sa permita contactarea si identificarea clientului/cumparatorului, cum ar fi: numele, adresa de 

email, CNP, numarul de telefon, adresa postala etc. 

4.2 Utilizatorul site-ului isi exprima consimtamantul ca datele furnizate pot fi transferate in 

scopul stocarii catre server-ul administrat de furnizorul de servicii IT sau unul dintre afiliatii 

si/sau subcontractorii sai, cu conditia ca masurile tehnice, organizationale si personale sa fie 

mentinute la acelasi nivel. 

4.3 De asemenea, se va stoca toata corespondenta dintre utilizator si noi, precum notificari, 

intrebari, solicitari, pareri despre calitatea serviciilor oferite. 

5. POLITICA COOKIES 

5.1 Atunci cand vizitati site-ul www.bere-zaganu.ro, acesta poate prelua sau stoca informatii 

de pe browser-ul dumneavoastra, ma ales sub forma de cookie-uri. Informatiile preluate ar 

putea fi despre dumneavoastra, preferinte sau dispozitivul folosit si au drept scop adaptarea 

Site-ului la cerintele dumneavoastra. Cookie-urile sunt folosite pentru a personaliza 

continutul si anunturile, pentru a oferi functii de social sharing si pentru a analiza traficul.  

5.2 Persoanele care viziteaza pentru prima data Site-ul au acces la o varianta cu cookies 

dezactivata cu un banner in care sunt informate despre cookies si ca accesarea 

functionalitatilor Site-ului presupune acceptul de a se utiliza cookies.  

6.SECURITATEA DATELOR COLECTATE SI PROCESATE 



6.1 Societatea utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate, impreuna cu politici 

stricte aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, incluzand audit-ul periodic pentru a 

proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in 

vigoare. Echipamentul de tip server pe care este gazduit site-ul web www.bere-zaganu.ro 

prin intermediul caruia colectam date cu caracter personal este protejat atat la accesul fizic cat 

si la accesul la distanta, fiind instalat intr-un centru de date si supus periodic unui audit de 

securitate, astfel incat se depun toate eforturile rezonabile pentru a proteja date cu caracter 

personal, iar atunci cand este cazul, aplicand noile tehnologii in domeniu in vederea upgrade-

ului sistemelor noastre de securitate. 

7.DREPTURILE UTILIZATORILOR SITE-ULUI 

7.1 In conformitate cu dispozitiile nationale si internationale, persoanele inregistrate, in 

calitate de persoanele vizate, au urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a fi informat cu privire la datele personale; 

b) dreptul de acces; 

c) dreptul la rectificare; 

d) dreptul la stergerea datelor; 

e) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

f) dreptul la portabilitate; 

g) dreptul la opozitie. 

8.OBLIGATIILE UTILIZATORILOR SITE-ULUI  

8.1 In calitate de utilizator al Site-ului nostru, aveti urmatoarele obligatii: 

a) Sa furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra, asa cum este 

cerut de formularul de inregistrare de pe Site; 

b) Sa mentineti si sa innoiti datele dumneavoastra pentru a fi adevarate, exacte si 

complete, atunci cand este necesar; 

c) Sa nu publicati materiale defaimatoare, de amenintare sau rauvoitoare fata de un alt 

utilizator, fata de partenerii comerciali ai Societatii ori fata de terte persoane; 

8.2 In caz de nerespectare a acestor obligatii, Societatea va sterge informatiile respective si se 

va disocia de autorul acestora, rezervandu-si dreptul de a actiona pe cale legala. 

9.MODIFICAREA/COMPLETAREA PREZENTEI POLITICI DE 

CONFIDENTIALITATE 

9.1 Ne rezervam dreptul de a modifica/completa prezenta Politica de confidentialitate, ca 

urmare a schimbarilor legislative sau a tipului de Site. 

9.2 Politica de confidentialitate actualizata va fi publicata pe Site si va intra in vigoare de la 

data publicarii. 

9.3 Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior modificarii/completarii, utilizatorul este de 

acord cu aceasta. 

9.4 In cazul in care utilizatorul nu doreste sa accepte prezenta Politica de confidentialitate, 

inclusiv cu modificarile/completarile ulterioare, nu va mai putea utiliza Site-ul. 


