
Politica de Confidentialitate 
PRINCIPII DE CONFIDENTIALITATE LESAFFRE 

Lesaffre trateaza cu seriozitate viata privata. Abordarea de catre noi a respectarii vietii dumneavoastra 

private este evidentiata in urmatoarele principii: 

1. Noi apreciem increderea pe care o aveti in noi dandu-ne datele dumneavoastra personale. Vom 
utiliza intotdeauna datele dumneavoastra personale intr-un mod care este corect si demn de 
aceasta incredere. 

2. Va vom oferi informatii clare despre modul in care utilizam datele dumneavoastra personale. Vom 
fi intotdeauna transparenti cu dumneavoastra in privinta informatiilor pe care le colectam, a ceea 
ce facem cu ele, cu cine le impartim si pe cine trebuie sa contactati daca aveti vreo ingrijorare. 

3. Vom lua toate masurile rezonabile pentru a proteja informatiile dumneavoastra contra utilizarii 
gresite si pentru a le pastra in siguranta. 

4. Vom respecta toate legile si regulamentele aplicabile privind protectia datelor cu caracter 
personal, si vom coopera cu autoritatile de protectie a datelor cu caracter personal. In absenta 
unei legislatii specifice privind protectia datelor cu caracter personal, vom actiona in concordanta 
cu pricipiile general acceptate care guverneaza protectia datelor cu caracter personal. 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE LESAFFRE 

Actualizata ultima data in: X 

Aceasta Politica De Confidentialitate explica tipurile de date cu caracter personal pe care le colectam si 

modul in care utilizam, dezvaluim si protejam aceste date. 

La ce se aplica aceasta Politica de Confidentialitate? 

Aceasta Politica de Confidentialitate se aplica datelor cu caracter personal colectate de Grupul de 

societati Lesaffre in legatura cu serviciile pe care acestea le ofera. Aflati mai multe despre Grupul 

Lesaffre la https://www.lesaffre.ro/despre-noi. Aceste date vizeaza informatii colectate offline, prin 

Centrele noastre de Relatii cu Consumatorii, prin campanii directe de marketing, campanii promotionale 

cu premii si online prin website-urile noastre, aplicatii si pagini personalizate pe platforme si aplicatii ale 

tertilor accesate ("Site-uri Lesaffre").  

Această Politica de Confidențialitate se aplică de asemenea materialelor cu conținut Lesaffre, inclusiv 

oferte si reclame pentru produse și servicii Lesaffre, pe care noi (sau un furnizor de servicii care 

acționează în numele nostru) vi le putem trimite prin intermediul unor site-uri terțe părți, platforme și 

aplicații (numite in continuare "Site-uri Terțe Părți") avand la baza Informatiile Dumneavoastră de 

Utilizarea a Site-ului (așa cum aceasta notiune este definita mai jos). Aceste Site-uri Terte Parti pot avea 

propriile lor politici, termeni și condiții de confidențialitate. Vă recomandam să le citiți înainte de a utiliza 

aceste Site-uri Terțe Părți.  

Aceasta Politica de Confidentialitate este prin prezenta incorporata in, si face parte integranta din, 

termenii si conditiile de utilizare ale Site-ului Lesaffre aplicabil. Pentru informatii despre societatea din 

Grupul Lesaffre responsabila pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, vezi mai 

jos Drepturile dumneavoastra la viata privata si pe cine sa contactati.  

 

https://www.lesaffre.ro/despre-noi
http://lesaffreyeast.com/privacy/


Consimtamantul dumneavoastra 

Utilizand un Site Lesaffre, sunteti de acord ca societatea relevanta din Grupul Lesaffre sa culeaga, sa 

utilizeze si sa dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu aceasta Politica 

de Confidentialitate.  

Lesaffre va colecta, utilizarea sau dezvălui informațiile dumneavoastra personale numai în cazul în care 

aceasta operatiune este corectă și legală. În cele mai multe cazuri, vom solicita acordul explicit, dar, în 

unele cazuri, s-ar putea deduce acordul dvs. implicit din acțiunile și comportamentul dumneavoastră. S-ar 

putea sa va rugam sa ne acordati un consimtamant suplimentar, daca trebuie sa utilizam datele 

dumneavoastra cu caracter personal pentru scopuri neacoperite de aceasta Politica de Confidentialitate. 

Nu sunteti obligat sa ne dati un asemenea consimtamant, insa daca hotarati sa nu ni-l dati, s-ar putea ca 

participarea dumneavoastra la anumite activitati sa fie restrictionata. Daca ne acordati consimtamantul 

suplimentar, termenii acelui consimtamant vor prevala in cazul vreunui conflict cu termenii acestei Politici 

de Confidentialitate.  

Va rugam sa aveti in vedere , in orice situatie, ca noi putem procesa datele dumneavoastra cu caracter 

personal,fara constimtamantul dumneavoastra in cazul in care avem un interes legitim pentru a actiona in 

acest fel, asigurandu-va ca o astfel de utilizare nu va avea niciun efect asupra drepturilor, intereselor 

si/sau libertatilor dumneavoastra. Orice astfel de utilizare va fi in concordanta cu Principiile Lesaffre de 

Confidentialitate mentionate mai sus. 

Copiii 

Majoritatea Site-urilor Lesaffre sunt concepute si gandite pentru utilizare de catre adulti. Atunci cand un 

Site Lesaffre este gandit pentru utilizare de catre un public mai tanar, vom obtine consimtamantul de la 

un parinte sau de la un tutore inainte de a culege datele cu caracter personal, atunci cand vom considera 

ca asa este corect, sau atunci cand asa cer legile si regulamentele aplicabile (varsta la care 

consimtamantul este necesar variaza de la tara la tara). Daca sunteti un copil peste varsta la care este 

cerut consimtamantul parintilor in tara dumneavoastra, va trebui sa analizati termenii acestei Politici de 

Confidentialitate impreuna cu parintele sau tutorele dumneavoastra, pentru a va asigura ca intelegeti si 

acceptati acesti termeni.  

Daca aflam ca am cules informatii de la un copil fara consimtamantul unui parinte sau tutore in cazurile in 

care un asemenea consimtamant ar fi trebuit obtinut, vom sterge acele informatii cat se poate de repede. 

Accesul la anumite parti din Site-urile Lesaffre si eligibilitatea pentru a primi premii, mostre sau alte 

recompense pot fi limitate utilizatorilor peste a anumita varsta. S-ar putea sa utilizam datele 

dumneavoastra cu caracter personal pentru a efectua verificari ale varstei si pentru a impune asemenea 

restrictii de varsta.  

Ce informatii culegem? 

In aceasta Politica de Confidentialitate, "datele cu caracter personal" ale dumneavoastra inseamna 

informatiile sau date care permit sa fiti identificat. Acestea includ de obicei informatii cum ar fi numele si 

adresa dumneavoastra, pseudonimul, poza de profil, adresa de e-mail si numarul de telefon, insa pot sa 

includa si alte informatii cum ar fi adresa IP, obiceiuri si preferinte la cumparaturi si informatii despre stilul 

dumneavoastra de viata cum ar fi pasiunile si interesele dumneavoastra. Putem culege date cu caracter 

personal despre dumneavoastra din diferite surse, inclusiv: 

 Informatii pe care ni le furnizati direct 

 Informatii pe care le culegem automat cand utilizati Site-urile Lesaffre 

 Informatii pe care le culegem din alte surse 

 Publicitatea online 
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Cum utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal? 

Este posibil sa utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal: 

 pentru a imbunatati produsele noastre si experienta dumneavoastra pe Site-urile Lesaffre. Aflati mai multe. 

 pentru a va contacta referitor la produsele si serviciile care ar putea fi de interes pentru dumneavoastra, 
cu conditia sa ne fi acordat consimtamantul dumneavoastra pentru a proceda astfel sau daca ati solicitat 
anterior un produs sau un serviciu de la noi si comunicarea este relevanta sau este legata de acea 
solicitare anterioara si este facuta in orice limite de timp stabilite de legile aplicabile. Aflati mai multe. 

 pentru a va livra produse sau servicii pe care le solicitati de la noi. Aflati mai multe. 

Pentru a proteja informatiile contra distrugerii accidentale sau intentionate, atunci cand stergem 

informatiile din serviciile noastre nu putem sterge imediat copiile reziduale din serverele noastre sau sa 

eliminam informatiile din sistemele noastre de copii de siguranta. 

Servicii de Mesaje pe Mobil 

S-ar putea sa punem la dispozitie un serviciu prin care puteti primi texte sau alte tipuri de mesaje de la 

Lesaffre cum ar fi serviciul SMS (serviciul de mesaje scurte), serviciul de mesaje multimedia (MMS) sau 

EMS (serviciul de mesaje imbunatatite) pe aparatul dumneavoastra wireless sau mobil (“Serviciul de 

Mesaje pe Mobil”). Daca va abonati la unul dintre Serviciile noastre de Mesaje pe Mobil, sunteti de acord 

sa primiti asemenea mesaje de la Lesaffre, la adresa sau numarul de mobil pe care le dati in acest scop 

(daca nu si pana cand ati optat sa nu mai primiti asemena mesaje, conform instructiunilor din 

sectiunea Drepturile dumneavoastra la viata privata si pe cine sa contactati de mai jos). 

Intelegeti ca la aceste mesaje se aplica ratele standard ale furnizorului dumneavoastra de servicii 

wireless, si ca va puteti razgandi oricand, urmand instructiunile din sectiunea Drepturile dumneavoastra la 

viata privata si pe cine sa contactati de mai jos. Daca sunteti taxat pe factura contului dumneavoastra de 

wireless, sunteti de acord ca s-ar putea sa culegem de la dumneavoastra si sa transmitem furnizorului 

dumneavoastra informatiile aplicabile privind plata in legatura cu aceasta. Declarati ca sunteti proprietarul 

sau utilizatorul autorizat al aparatului wireless pe care il utilizati ca sa va inscrieti la Serviciul de Mesaje 

pe Mobil si ca sunteti autorizat sa aprobati taxele aplicabile. Pe langa indeplinirea unor anumite restrictii 

legate de varsta si a oricaror termeni si conditii asociate cu fiecare Serviciu de Mesaje pe Mobil, s-ar 

putea sa vi se ceara sa inregistrati date cu caracter personal cum ar fi numele, mesajul text, adresa 

wireless sau numarul de mobil. S-ar putea sa obtinem de asemenea data, ora si continutul mesajelor 

dumneavoastra pe parcursul utilizarii de catre dumneavoastra a Serviciului de Mesaje pe Mobil. Vom 

utiliza informatiile pe care le obtinem in legatura cu Serviciul nostru de Mesaje pe Mobil in conformitate cu 

aceasta Politica de Confidentialitate. Va rugam sa retineti, totusi, ca s-ar putea ca si furnizorul 

dumneavoastra de servicii wireless si alti furnizori de servicii sa culeaga date despre utilizarea de catre 

dumneavoastra a aparatului dumneavoastra wireless, si ca practicile lor sunt guvernate de propriile lor 

politici. 

Confirmati si sunteti de acord ca Serviciul de Mesaje pe Mobil este asigurat prin sisteme wireless care 

utilizeaza radiouri (si alte mijloace) pentru a transmite comunicari in retele complexe. Nu garantam ca 

utilizarea de catre dumneavoastra a Serviciului de Mesaje pe Mobil va fi confidentiala sau sigura, si nu 

suntem raspunzatori fata de dumneavoastra pentru vreo lipsa de confidentialitate sau securitate pe care 

s-ar putea sa o intampinati. Sunteti pe deplin responsabil pentru a va lua precautiile si a va asigura 

masurile de securitate cele mai potrivite pentru situatia dumneavoastra si utilizarea dorita a Serviciului de 

Mesaje pe Mobil. De asemenea s-ar putea sa accesam continutul contului dumneavoastra wireless si/sau 

de mobil de la furnizorul dumneavoastra, pentru a identifica si a rezolva probleme tehnice si/sau 

reclamatii legate de serviciu. 
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Cu cine impartim datele dumneavoastra cu caracter personal? 

Lesaffre este una dintre companiile cele mai importante din lume în sectorul comercializarii bunurilor de 

larg consum, cu produse vândute în peste 190 de țări (mai multe informatii despre Lesaffre pot fi 

accesate la adresa: https://www.lesaffre.ro/despre-noi). Ca o afacere globala, Lesaffre poate impartasi 

datele dumneavoastra cu caracter personal companiilor din Grupul Lesaffre sau unor terti de incredere, 

cu sediul in afara tarii dumneavoastra de domiciliu/resedinta si care pot procesa datele personale in 

numele nostru. Aflati mai multe. 

Dacă împărtășim informațiile dumneavoastra personale cu o altă companie din Grupul Lesaffre sau cu 

terțe părți de încredere, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că se păstrează informațiile 

dumneavoastra în siguranță, se iau toate măsurile necesare pentru a fi protejati de abuz și pentru a fi 

utilizate într-un mod coerent si in concordanta cu instrucțiunile noastre, cu această politică de 

confidențialitate și legile și reglementările de protecție a datelor aplicabile. 

S-ar putea sa devaluim datele dumneavoastra cu caracter personal si societatilor, organizatiilor sau 

indivizilor din afara Grupului Lesaffre, daca noi consideram ca aceasta dezvaluire a informatiilor este 

necesara din motive legale. Aflati mai multe. 

Nu este practic sa se listeze toate țările în care informațiile personale sunt prelucrate și stocate deoarece 

aceste tari isi modifica in mod frecvent cerințele operaționale. Dacă aveți orice întrebări, comentarii sau 

nelămuriri cu privire la modul în care gestionăm informațiile dumneavoastra personale, va rugam sa 

consultati sectiunea "Drepturile dumneavoastră la viata privata și pe cine să contactați" de mai jos. 

Lesaffre nu vinde date cu caracter personal de regula, ci doar unei entitati careia îi transferam toata 

afacerea sau o parte din afacerea noastra (de exempu, in legatura cu vanzarea de catre noi a unei 

marci), sau altfel in legatura cu o fuzionare, consolidare, schimbare a controlului, reorganizare sau 

lichidare a intregii afaceri sau a unei parti din afacerea noastra. 

Transferarea datelor dumneavoastra cu caracter personal 

S-ar putea sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal la servere amplasate in afara tarii in 

care locuiti, sau la asociatii sau alti terti de incredere cu sediul in alte tari, astfel incat acestia sa poata 

procesa datele cu caracter personal in numele nostru. Utilizand un Site Lesaffre sau furnizand altfel lui 

Lesaffre date cu caracter personal, sunteti de acord sa procedam astfel in conformitate cu termenii 

acestei Politici de Confidentialitate si ai legilor si regulamentelor aplicabile privind protectia datelor cu 

caracter personal. 

Trebuie sa fiti constient ca multe tari nu-si permit aceeasi protectie legala a datelor cu caracter personal 

de care s-ar putea sa va bucurati in tara dumneavoastra de origine. Atat timp cat datele dumneavoastra 

cu caracter personal se afla in alta tara, s-ar putea sa fie accesate de instante, autoritati de aplicare a 

legii si de securitate nationala din acea tara, in conformitate cu legile sale. La satisfacerea unor 

asemenea solicitari legale de accesare, va promitem ca oricui proceseaza datele dumneavoastra cu 

caracter personal i se va cere sa implementeze masuri de protejare a acestora, si va avea dreptul sa le 

proceseze doar in conformitate cu instructiunile Lesaffre. 

Securizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal 

Ne luam toate precautiile necesare pentru a pastra datele dumneavoastra cu caracter personal in 

siguranta si vom solicita tertelor parti care manipuleaza sau proceseaza datele dumneavoastra cu 

caracter personal pentru noi sa procedeze la fel. Accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal 

este restrictionat pentru a impiedica accesul neautorizat, modificarea sau utilizarea gresita si este permis 

doar angajatilor si agentilor nostri, doar daca este necesar sa le cunoasca. 
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Drepturile dumneavoastra la viata privata si pe cine sa contactati 

  

Daca aveti orice intrebari, comentarii sau dubii referitoare la modul cum gestionam datele dumneavoastra 

cu caracter personal, atunci ne puteti contacta dand click pe link-ul Contact Us de pe Site-ul Lesaffre 

care v-a directionat spre aceasta Politica de Confidentialitate. O alta alternativa este sa va duceti 

la http://www.lesaffre.com si sa dati click pe link-ul Contact Us link. Solicitarea dumneavoastra va fi 

directionata la societatea corespunzatoare din Grupul Lesaffre. 

Aveti dreptul sa ne spuneti daca: 

 nu doriti sa fiti contactati de noi pe viitor 

 ati dori o copie a datelor cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra 

 doriti sa corectam, sa actualizam sau sa stergem datele dumneavoastra cu caracter personal din 
inregistrarile noastre 

 doriti sa raportati orice utilizare gresita a datelor dumneavoastra cu caracter personal 

Pentru a ne ajuta sa tratam solicitarea dumneavoastra, va rugam sa ne dati numele dumneavoastra 

intreg si datele dumneavoastra. 

Modificari ale Politicii noastre de Confidentialitate 

S-ar putea sa modificam din cand in cand aceasta Politica de Confidentialitate, postand versiunea 

actualizata a Politicii de Confidentialitate pe Site-urile Lesaffre. Va vom da o notifcare rezonabila a 

oricarei modificari materiale. Va incurajam sa ne vizitati frecvent pentru a fi constant informat despre cum 

utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal. 

Alte politici Lesaffre privind viata privata 

Pe langa aceasta Politica de Confidentialitate, pot exista campanii sau promotii specifice care vor fi 

guvernate de termeni suplimentari sau politici suplimentare privind viata privata. Va recomandam sa cititi 

acesti termeni suplimentari sau aceste politici suplimentare inainte de a participa la orice asemenea 

campanie sau promotie intrucat vi se va cere sa le respectati daca participati. Orice termeni suplimentari 

sau politici suplimentare va vor fi puse imediat la dispozitie. 
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