
 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI 

 

Cine suntem noi? 

Această Politica de confidentialitate va informeaza in legatura cu datele pe care le colectăm de 

la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru. În colectarea acestor informații, S.C. ADVAHOO S.R.L., 

cu sediul in Piata Charles de Gaulle nr. 13, Sector 1, Bucuresti, nr. de inregistrare la Registrul 

Comertului J40/1018/2011, CUI RO27977610, e-mail advahoo@advahoo.ro, acționeaza în 

calitate de operator de date personale și, prin lege, este obligata să vă furnizeze informații despre 

scopul și modul în care utilizeaza datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor 

dvs. personale. 

Detaliile de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor sunt: e-mail: dpo@advahoo.ro, 

Telefon: 0721240482, Adresă: Piata Charles de Gaulle, nr. 13, Sector 1, Bucuresti 

 

Cum utilizam informațiile dvs.? 

Când navigați pe site-ul nostru 

Site-ul https://www.advahoo.ro are caracter de prezentare, având un scop pur informativ. Site-ul 

nu ofera posibilitatea vizitatorilor de a-si crea un cont sau de a plasa comenzi online. Chiar si in 

acest caz, atunci când accesati site-ul nostru pentru a căuta detalii despre serviciile pe care le 

furnizam, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi (cookies first party) și de terțe părți (cookies 

third party) pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori 

și pentru a vă oferi o experiență cât mai bună în utilizarea site-ului nostru.  

Pentru a intelege mai bine ce sunt cookie-urile si pentru a obtine mai multe informații in legatura 

cu utilizarea acestora de catre noi si de catre terti, consultați Politica de cookies (Cookie Policy) 

de pe site-ul nostru. 

Când trimiteți o solicitare prin intermediul site-ului nostru  

Pagina https://www.advahoo.ro/ vă oferă posibilitatea de a ne contacta, prin transmiterea unei 

solicitari la adresa advahoo@advahoo.ro. Aceasta casuta postala reprezintă o adresă de 

distribuție către doi destinatari din cadrul companiei Advahoo, care vă pot furniza detalii cu privire 

la produsele și serviciile noastre. În acest caz, prelucrăm adresa dvs. de e-mail.  

Utilizăm aceste informații pentru a răspunde cererii dvs., inclusiv pentru a va furniza informații 

despre produsele și serviciile noastre, in baza temeiului prevazut de articolul 6 alineatul (1) litera 

b) din GDPR: prelucrarea este necesara pentru a face demersuri la cererea dvs., inainte de a 

incheia un potential contract cu noi.  

E-mailurile care contin intrebari sau solicitari privind serviciile noastre se pastreaza in siguranta 

pe serverele noastre interne (aflate in UE) timp de 3 ani de la ultima actiune a dvs. privind 
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solicitarea pe care ati efectuat-o, in baza interesului nostru legitim de a ne apara in instanta. La 

implinirea acestui termen, stergem e-mailurile definitiv din sistemele noastre informatice.  

De asemenea, prin accesarea sectiunii GDPR si a linkului continand Formularul privind cererile 

persoanelor vizate (Form on data subject’s request), puteti trimite o solicitare DPO-ului nostru in 

legatura cu datele personale care va privesc si sunt prelucrate de Advahoo. Pentru procesarea 

unor astfel de cereri, prelucram numele dvs. si adresa de e-mail, in vederea analizarii cererii si 

pentru a raspunde solicitarii formulate de dvs. Temeiul legal al acestei prelucrari este dat de 

articolul 6 alin. (1) litera c), Advahoo fiind obligata prin GDPR si legislatia interna sa va ofere un 

raspuns la o astfel de cerere. 

Pastram in siguranta pe serverele noastre interne (aflate in UE) formularele privind datele 

personale pentru o perioada de 3 ani de la ultima actiune a dvs. privind solicitarea plasata, in 

temeiul interesului nostru legitim de a ne apara in instanta. La expirarea acestei perioade, 

formularele vor fi distruse sau sterse definitiv din sistemele noastre. 

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă 

afecteze.  

Drepturile dvs. ca persoană vizată 

Aveti dreptul de a solicita accesul la detele dvs., rectificarea sau stergerea lor, restrictionarea 

prelucrarii, aveti dreptul de a va opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor.  

Va atragem atentia asupra faptului ca drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există 

excepții instituite prin lege, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem 

dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita 

exercitarea drepturilor. 

Pentru a trimite o solicitare privind datele dvs. personale prin e-mail, poștă sau telefon, utilizați 

informațiile de contact furnizate mai sus în secțiunea Cine suntem noi în această politică. 

Dreptul de a depune plângere 

Dacă aveți o plângere cu privire la modul in care utilizam informațiile dvs., am prefera să ne 

contactați prima oară pe noi, pentru a putea remedia în mod amiabil cererea. Cu toate acestea, 

puteți, de asemenea, să contactați Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal pentru Informații prin intermediul site-ului lor la http://www.dataprotection.ro/ 

sau să le scrieți la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, 

București, Romania 

Actualizări la această politică de confidențialitate 

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate 

atunci când intervin modificări. Varianta actuala este valabila din august 2020. Va multumim! 

http://www.dataprotection.ro/

