
 

 

Poli�ca de confiden�alitate

 

 

I. Informa�i generale 

Confiden�alitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale pentru Farmacia Crisia, cu sediul in 
Calea Doroban�lor, nr. 111-131, Bl. 9A, parter, Sector 1, Bucures�, in calitate de operator de date. Acest document are rolul de a va informa cu 
privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul u�lizarii paginii de internet h�p://www.farmaciacrisia.ro ( 
denumit in con�nuare si “website-ul” ). 

II. Date personale pe care le prelucram 

II.1. Daca sunte� vizitator al website-ului, Farmacia Crisia va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furniza� in mod 
direct in contextul u�lizarii website-ului, cum ar fi datele pe care le furniza� in cadrul sec�unii de contact / formular de comanda / intrebari / 
suges�i si reclama�i / abonare newsle�er, in masura in care ne contacta� in acest fel. 

III. De ce avem nevoie de ele 

III.1. Daca sunte� vizitator al website-ului, Farmacia Crisia prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal as�el: 

pentru ac�vita� de marke�ng, respec�v pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms ), 
de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Farmacia Crisia, prin intermediul website-ului. 

Informare: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul exprimat, daca alegeti sa-l furnizati. Va puteti 
exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru 
abonarea la newsletter disponibil pe website. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de 
la finalul fiecarui e-mail/sms continand comunicari comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii 
consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra. 

 pentru rezolvarea plangerilor, reclama�ilor, pentru a monitoriza traficul si a imbunata�i experienta dumneavoastra oferita pe 
website. 

Informare: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Farmacia Crisia de a asigura functionarea 
corecta a website-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor website-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor 
comentarii, intrebari sau reclamatii. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop 
nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra. 

IV. Cat �mp pastram datele cu caracter personal 

Ca principiu, Farmacia Crisia va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de 
prelucrare men�onate mai sus. 

Daca va retrage� consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marke�ng, Farmacia Crisia va inceta prelucrarea datelor 
dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de Farmacia Crisia pe baza consimtamantului 
exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia. 

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal 

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Farmacia Crisia poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau 
en�ta� care sprijina Farmacia Crisia in desfasurarea ac�vita�i prin intermediul website-ului ( de exemplu: firme de curierat, furnizori de servicii 
IT, marke�ng, etc.), ori catre autoritatile publice centrale si/sau locale, in urmatoarele cazuri exemplifica�v enumerate: 

• 

• 

 
 

 
 pentru administrarea website-ului, in situa�ile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilita� 

persoanelor vizate, ob�nute ca urmare a par�ciparii lor la diverse campanii promo�onale organizate de catre Farmacia Crisia prin 
intermediul website-ului; 

 pentru men�nerea, personalizarea si imbunata�rea website-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui; 

 pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de u�lizare si ac�vitate, dezvoltarea 
caracteris�cilor de siguranta si auten�ficarea u�lizatorilor; 

 pentru transmiterea de comunicari comerciale de marke�ng, in condi�ile si limitele prevazute de lege; 

 atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege, alte mo�ve legale, etc. 

VI. Transferul datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastra vor fi transferate in SUA, in vederea realizarii opera�unii de transmitere a newsle�er-ului prin aplica�a de transmitere 
de newsle�ere “Mailchimp.”  Pute� ci� mai multe detalii despre poli�cile de confiden�alitate a datelor la “Mailchimp” accesand 
linkul: 

VII. Drepturile de care beneficia� 

In condi�ile prevazute de legisla�a in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficia� de urmatoarele 
drepturi: 

dreptul la informare, respec�v dreptul de a primi detalii privind ac�vita�le de prelucrare efectuate de catre Farmacia Crisia, conform 
celor descrise in prezentul document; 

 dreptul de acces la date, respec�v dreptul de a ob�ne confirmarea din partea Farmacia Crisia cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, precum si detalii privind ac�vita�le de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se 
face prelucrarea, des�natarii sau categoriile de des�natari ai datelor, etc.; 

dreptul la rec�ficare, respec�v dreptul de a ob�ne corectarea, fara intarzieri jus�ficate, de catre Farmacia Crisia a datelor cu caracter 
personal inexacte/nejus�ficate, precum si completarea datelor incomplete; 

Rec�ficarea/completarea va fi comunicata fiecarui des�natar la care au fost transmise datele, cu excep�a cazului in care acest lucru 
se dovedeste imposibil sau presupune eforturi dispropor�onate; 

 dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejus�ficate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele 
mo�ve: 

o acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

o in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

o in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista mo�ve legi�me care sa prevaleze; 

o in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

o in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obliga�i legale; 

o datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societa�i informa�onale conform 
dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul. 

 Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Farmacia Crisia sa anonimizeze aceste date ( lipsindu-le as�el de caracterul 
personal ) si sa con�nue in aceste condi�i prelucrarea pentru scopuri sta�stice; 

 dreptul la restric�onarea prelucrarii in masura in care: 

o persoana contesta exac�tatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corec�tudinii datelor; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
o prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb 

restric�onarea u�lizarii lor; 

o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru 
constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; 

o persoana vizata s-a opus prelucrarii ( altele decat cele de marke�ng direct ), pentru intervalul de �mp in care se verifica 
daca drepturile legi�me ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate; 

 dreptul la portabilitatea datelor, respec�v (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in 
mod obisnuit si intr-un format usor de ci�t, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Farmacia Crisia catre alt 
operator de date, in masura in care sunt indeplinite condi�ile prevazute de lege; 

 dreptul la opozi�e – in ceea ce priveste ac�vita�le de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor 
indicate mai jos; 

 in orice moment, din mo�ve legate de situa�a par�culara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in 
temeiul interesului legi�m al Farmacia Crisia sau in temeiul interesului public, cu excep�a cazurilor in care Farmacia Crisia poate 
demonstra ca are mo�ve legi�me si imperioase care jus�fica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si liberta�lor 
persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; 

 in orice moment, in mod gratuit si fara nicio jus�ficare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marke�ng direct; 

 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respec�v dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor 
ac�vita� de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza 
in mod similar intr-o masura semnifica�va; 

 dreptul de a va adresa Autorita�i Na�onale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, 
in masura in care considera� necesar. 

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile 
men�onate mai sus, va rugam sa trimite� solicitarea dumneavoastra la adresa de email   gdpr@farmaciacrisia.ro . 

 

• 

• 

• 

• 

• 
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