
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

GALINATOMAS.COM SRL este  operator  de date  cu caracter  personal  înregistrat  la
Autoritatea  Națională  de  Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu  Caracter  Personal,  conform
Regulamentului (UE) 2016/679, aplicabil din 25.05.2018 și legislația națională privind protecția
și  securitatea  datelor  personale,  în  vigoare.  În  calitate  de  administrator  al  website-ului
www.galinatomas.com respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dvs
atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și
aplicat prezenta Politică de confidențialitate. Accesul, vizitarea acestui website de către dvs se
supune Termenilor si condițiilor de utilizare, Politicii de confidențialitate și prelucrării datelor cu
caracter personal, și implica acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezinta
întreaga  înțelegere  (contractul)  dintre  părți.  Prin  accesarea  și  navigarea  pe
www.galinatomas.com,  utilizatorii  consimt  expres  și  neechivoc  la  colectarea  și  prelucrarea
datelor cu caracter personal.

Datele  personale  sunt  procesate  în  conformitate  cu  principiile  stabilite  în  Directiva
2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE, Regulamentului (UE) 2016/679, aplicabil din 25.05.2018
privind  protecția  persoanelor  fizice  în  ceea  ceea  ce  privește  prelucrarea  datelor  cu  caracter
personal și libera circulație a acestor date și a legislației  privind protecția datelor cu caracter
personal aplicabilă în România.

Vă rugăm sa consultati informatiile din prezentul document, deoarece acesta
exprima politica companiei  GALINATOMAS.COM  cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal.

Colectarea informațiilor
www.galinatomas.com  poate  colecta  de  la  dumneavoastră  date  cu  caracter  personal

numai  cu  acordul  dumneavoastră  și  dacă  le  furnizați  voluntar.  Formularul  de  înregistrare
prezentat pe website cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta,
acestea fiind din categoria datelor de tip business contact. Datele cu caracter personal colectate
din  alte  formulare  personale  completate  de  dvs  precum date  antropometrice,  fotografii  sunt
folosite în scopul de a livra serviciile si produsele pe care le-ați solicitat sau achiziționat.

www.galinatomas.com colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce
pagini accesați  în interiorul website-ului, inclusiv adresa IP de la care website-ul este vizitat.
Putem folosi în cadrul website-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în scopul
de  a  îmbunătăți  securitatea  accesului  și  pentru  a  îmbunătăți  uzabilitatea  și  a  vă  furniza  un
serviciu cât mai bun.

Avand  in  vedere  necesitatea  conformarii  cu  dispozitiile  GDPR  (General  Data
Protection  Regulation-Regulamentul  general  privind  protecţia  datelor),  precum  si
faptul ca suntem dedicati în a avea grijă de datele dumneavoastra cu caracter personal (care pot
include nume, prenume, adresa e-mail,  s.a.) in functie de scopul prelucrarii,  va informam ca
acestea sunt utilizate doar in scopul indeplinirii cu succes a proceselor desfasurate in relatia cu
dumneavoastra. 

Categoriile  de  date  personale  (clasice  sau digitale)  supuse prelucrărilor  de către
GALINATOMAS.COM SRL
Pentru completarea formularului de înregistrare de tip business contact:

- nume, prenume;

- detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, 
etc.

Pentru completarea formularelor personale:



• nume, prenume;

• detalii de contact, număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, 
etc.;

• serie și număr CI/BI;

• CNP;

• datele antropometrice;

• datele privind starea de sănătate (semne și simptome, parametri fizici și vitali, diagnostic, 
tratament, rezultatele examinărilor clinice și paraclinice, imunizări etc).

Pentru încheierea contractelor de furnizare de bunuri/servicii:

• nume, prenume;

• email;

• date card bancar (care se pastrează la compania internațională intermediară de plăți Braintree).

•Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare strict în conformitate cu prevederile legale.

www.galinatomas.com garantează securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal 
procesate în sistemul său informatic, în condițiile legii. Utilizatorului îi este interzisă orice 
abordare a altor utilizatori a Centrului Online de Nutriție și Sport galinatomas.com utilizând 
rețelele de socializare cu scopul de a le propune oricare produse sau servicii. Utilizatorului îi este
interzis de a atrage alți utilizatori a Centrului Online de Nutriție și Sport galinatomas.com în alte 
grupuri de pe rețelele de socializare. Toate aceste acțiuni se consideră tentativă de fraudă și va 
face obiectul unei plângeri la organele competente pentru repararea prejudiciului cauzat.

În cazul în care utilizatorul are obiecții față de un alt utilizator pentru situațiile indicate mai sus 
Centrul Online de Nutriție și Sport galinatomas.com nu poartă răspundere.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
- pentru prestarea serviciilor solicitate și/sau livrarea produselor comandate;

- pentru gestionarea relației cu clientul,

- pentru oferirea noutăților, consultațiilor, etc;

- pentru îmbunătățirea securității rețelei și a sistemelor informatice;

- pentru livrarea serviciului de newsletter;

- pentru prevenirea activităților ilegale.

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe întreaga durată necesară realizării scopurilor 
pentru care datele sunt prelucrate, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, după care vor 
fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, ne oferiți acces 
nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite, 
distribui aceste materiale sau informații, precum și idei, concepte, know-how-uri sau tehnici. 
GALINATOMAS.COM SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidentialitatea 
informatiilor trimise, dacă legislața în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.



Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de următoarele drepturi:

- dreptul de acces la date (art.15 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- dreptul la rectificare a datelor (art.16 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- dreptul la ştergere a datelor, cerere care va fi analizată sub aspectul îndeplinirii condițiilor 
exprese ale art.17 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- dreptul la restricţionare a datelor, cerere care va fi analizată sub aspectul îndeplinirii condițiilor 
exprese ale art.18 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- dreptul la portabilitatea datelor (art.20 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- dreptul la opoziţie (art.21 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilare 
(art.22 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- dreptul de a adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal și justiției.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul pentru 
protecția datelor din cadrul GALINATOMAS.COM SRL la adresa: ajutor@galinatomas.com, 
sau în scris la sediul GALINATOMAS.COM SRL, adresa mun. Iași, str. Calea Chișinăului, Nr. 
34, Corp clădire C25, camera 5, etaj 2, Județ Iași, România.

Ne  rezervăm  dreptul  de  a  actualiza  și  modifica  periodic  această  Politică  de
Confidențialitate,  pentru  a  reflecta  orice  modificări  ale  modului  în  care  prelucrăm  datele
dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei
astfel  de  modificări,  vom  afișa  pe  website-ul  nostru  versiunea  modificată  a  Politicii  de
Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm sa verificati periodic conținutul acestei Politici de
Confidentialitate.
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