
POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL 

 
 
 
CE DATE PRELUCRĂM? 
 

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, 
confirmării Comenzii, informării dumneavoastră privind 
stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile 
plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, 
precum și a exercitării unor activități comerciale, de 
promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, 
publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, 
statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului 
de cumpărare a Clienților, activități administrative și de 
media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date 
cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu 
sau de livrare, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de 
telefon, parola acces cont site.  

Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal 
decât cele strict necesare scopului precizat în această 
politică. 

 

 
CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII? 
 

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul 
dumneavoastră sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi 
exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce 
urmează. 
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter 
personal se realizează în temeiul consimțământului 
dumneavoastră în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din 
Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în 
cele ce urmează Regulament/ul. 
Situațiile în care BUSICOU.COM va colecta și prelucra 



datele dumnevoastra cu caracter personal și scopurile în 
vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt 
următoarele: inregistrarea unui cont de utilizator si 
abonarea la newsletter. 
 
 
CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR 
 
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are 
scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui 
cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți 
avea acces la produsele achiziționate, precum și la 
produsele oferite gratuit. Totodată, unele din aceste date 
(ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o 
bună comunicare între societatea noastră și dumneavoastră, 
în calitate de client, precum și pentru transmiterea către 
dumneavoastră a ofertelor promoționale, în mod ocazional. 
 
De asemenea, în timpul utilizării platformei 
www.busicou.com, sunt colectate date referitoare la 
istoricul de căutărilor, respectiv: articole citite, 
produse audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul 
unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de 
la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, 
sunt colectate date precum adresa de ip, durata de 
utilizare a paginii, paginile vizitate. 
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să 
optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, 
astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu 
ocazia utilizării acesteia. 
 
 
ABONARE LA NEWSLETTER 
Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest 
caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și 
evenimentele organizate de noi și de marketing direct și 
publicitate. 
 
 
 



 
CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.? 
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor 
fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor 
contractuale cu dumneavoastră, precum și ulterior, pentru 
o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât 
termenul general de prescripție. 

 
 
CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ? 

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi: 

• - dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea BUSICOU o confirmare 
că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la 
datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal 

furnizate și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de 
dumneavoastră., informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat 
în mod curent; 

• - dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către BUSICOU a 
datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea 
datelor cu caracter personal care sunt incomplete;  BUSICOU va comunica fiecărui 
destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare 
a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau 
presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești 
destinatari, dacă veți solicita acest lucru; 

• - dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea BUSICOU 
ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri 
nejustificate, iar BUSICOU are obligația de a șterge datele respective, atunci când: 
(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor 
pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza 
căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 
(iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce 
privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) 
datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale 

ce revine BUSICOU în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; BUSICOU 
va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter 
personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se 
dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu 
privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru; 
 
 
Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele 
dumneavoastră personale vor fi prelucrate de BUSICOU, 
conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu 
Caracter Personal. 
 


