
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

1. Cand se aplica? 
Politica de confidentialitate se aplica datelor personale ale celor care doresc sa devina, sunt 
sau au fost clienti MASTERTASTE, inclusiv datele colectate, utilizate sau dezvaluite in timp 

ce utilizeaza site-ul firmei noastre, disponibil la adresa www.mezze.ro.  
2. Care este scopul? 

Cand utilizati site-ul nostru ne incredintati o parte dintre datele dumneavoastra cu 
caracter personal. Intelegem acest lucru si il apreciem. Prin tot ceea ce facem ne 

straduim sa le protejam si sa va oferim un control cat mai bun asupra lor. 
Politica de confidentialitate va ajuta sa intelegeti ce date personale colectam despre 

dumneavoastra, modul in care folosim datele dumneavoastra personale si ce optiuni aveti 
asupra utilizarii acestora. 

Ne angajam sa pastram acuratetea, confidentialitatea si securitatea datelor dumneavoastra 
personale. Pentru a fi in concordanta cu modificarile legislative si/sau cu realitatile practice 
cu care se confrunta, ne rezervam dreptul de a ajusta oricand prezenta politica, modificarile 

devenind obligatorii din momentul publicarii acestora pe site. 
3. Ce reprezinta datele cu caracter personal? 

Datele cu carater personal sunt informatii, despre o persoana identificata sau identificabila. 
Exemple de astfel de date: nume, prenume, adresa, numar de telefon, email, date legate de 
cartea de identitate, CNP, informatii bancare, cookie, adresa de IP a calculatorului, ID-urile 

dispozitivelor mobile, informatii din browserul dumneavoastra web (cum ar fi tipul 
browserului si limba browserului), actiunile pe care le faceti pe site-ul nostru web etc. 

4. In ce scop le colectam? 
Datele cu caracter personal sunt colectate pentru derularea efectiva a relatiilor 

comerciale, pentru a va oferi servicii cat mai bune (livrari rapide, plati electronice 
etc.), pentru a imbunatati permanent functionalitatile site-ului nostru sau pentru a 

va aduce in atentie reclame si promotii relevante pentru dumneavoastra. 
Limitam datele personale pe care le colectam la ceea ce este relevant in vederea procesarii 

particulare a acestora.  
Nu procesam datele dumneavoastra personale in moduri care sunt incompatibile cu 

scopurile pentru care informatiile au fost colectate sau ulterior autorizate de 
dumneavoastra. 

Se pot colecta date directe (nume, prenume, telefon, email, etc) pentru asigurarea unei 
experiente mai bune in utilizarea site-ului. Datele se colecteaza prin intermediul 

formularelor din site de genul: alerta de pret (pentru a primit atentionare la scaderea unui 
pret), alerta de stoc (pentru a fi alertat cand un produs apare in stoc), cosuri abandonate 

(pentru a va reaminti de achizitiile nefinalizate), solicitare review etc. 
Aceste date sunt denumite generic “date in scopuri functionale”. 

Se pot colecta datele indirecte ce se pot utiliza in crearea unui website mai bine structurat 
(ex: rapoartele din Google Analytics etc.). Aceste date ne ajuta sa vedem fluxul de navigare 

a vizitatorilor in site, volumul de navigare precum si alte informatii utile relevante in 
imbunatatirea site-ului, pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna. 

Toate aceste functionalitati sunt gandite pentru a va oferi cele mai bune optiuni de 
informare si achizitie. 

Daca nu sunteti de acord cu utilizarea datelor in acest scop, nu puteti beneficia 



de  avantajele acestor functionalitati. 
Temeiul legal al colectarii acestor date il reprezinta consimtamantul (art.6 alineatul (1) 

litera (a) din Regulamentul general privind protectia datelor). 
Se colecteaza date personale, cum ar fi datele directe (nume, prenume, telefon, email etc.) 

sau indirecte (cookie-uri, adresa de IP a calculatorului, locatia, ID-urile dispozitivelor 
mobile etc.). 

Datele directe se colecteaza pentru inscrierile la newsletter (transmiterea de buletine 
informative, oferte comerciale etc.). Daca doriti sa nu mai primiti astfel de materiale puteti 

sa accesati link-ul "dezabonare" situat in partea de jos a e-mailurilor de marketing ale 
firmei noastre. 

Cookie-urile sunt fisiere de date care sunt trimise de pe un site web catre un browser 
pentru a inregistra informatii despre utilizatori in diferite scopuri. Utilizam cookie-uri si 
tehnologii similare. Pentru informatii suplimentare consultati pagina de pe site-ul nostru 

care contine politica privind cookie-urile. 
Datele pot fi utilizate si pentru afisarea unor reclame adaptate dorintelor dumneavoastra 
(ex: Google Remarketing, Facebook Pixel etc.). Este posibil sa va fie prezentate reclame la 

produsele de care ati fost interesati sau pe care le-ati vizualizat. 
5. Cum le colectam si cum va gestionati consimtamantul? 

Cand interactionati cu site-ul nostru, va oferim posibilitatea de a acorda si de a va 
retrage in orice moment consimtamantul pentru utilizarea datelor dumneavoastra. 

Oferim vizitatorilor site-ului si clientilor care furnizeaza datele cu caracter personal 
mijloacele pentru a alege modul in care folosim aceste date. Consimtamantul privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal se poate solicita la crearea de cont, la lansarea 
unei comezi (cu sau fara cont), la lansarea unui formular, precum si la orice alt scop care 

implica acordarea consimtamantului, prin accesarea unui panou de control general 
(cumulat sau individual, pe fiecare categorie de date sau scop invidual) sau prin alta 

maniera tehnica, creata cu acest scop. 
6. Ce drepturi aveti? 

Depunem toate eforturile pentru a va garanta drepturile pe care le aveti, in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 

Aveti dreptul de a accesa datele dumneavoastra personale. In consecinta, daca este cazul, 
va oferim acces la datele personale pe care le pastram in legatura cu dumneavoastra. De 
asemenea, va oferim posibilitatea de a alege daca doriti sa primiti oferte si promotii de la 

noi, dar si sa corectati, sa modificati sau sa stergeti informatiile dumneavoastra. 
Putem limita sau refuza accesul la datele cu caracter personal, in cazul in care eforturile sau 

cheltuielile de furnizare a accesului ar fi disproportionate fata de riscurile pentru 
intimitatea dumneavoastra, sau daca drepturile altor persoane, altele decat 

dumneavoastra, ar fi incalcate. Alte motive pentru refuzul sau limitarea accesului pot 
include restrictiile impuse de legislatia in vigoare sau alte aspecte similare, indreptatite. 

Aveti dreptul de modificare si stergere a datelor dumneavoastra cu caracter personal, in 
special a datelor incomplete sau inexacte de exemplu, in cazul in care unele dintre datele 
personale pe care le-ati furnizat (numar de telefon, adresa e-mail, persoana imputernicita 

etc.) nu mai sunt actuale.   
Luam masuri rezonabile pentru a ne asigura ca datele personale pe care le procesam sunt 

viabile pentru utilizarea dorita si exacte, complete si actuale. In acest sens, ne bazam pe 
dumneavoastra sa actualizati si sa corectati datele personale in masura in care este necesar 



pentru scopurile pentru care  au fost colectate sau ulterior autorizate de dumneavoastra. 
Solicitarile de accesare, modificare sau stergere a informatiilor vor fi tratate in termen de 

30 de zile. 
Aveti dreptul de restrictionare a prelucrarii, de a va opune prelucrarii datelor personale 

care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile 
legii. Acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare, cu exceptia 

acelor date pentru care prelucrarea reprezinta o obligatie legala. 
Aveti dreptul de a solicita portabilitatea (exportul) datelor cu caracter personal. Putem 
limita sau refuza portabilitatea datelor cu caracter personal, in cazul in care eforturile sau 
cheltuielile de furnizare a accesului ar fi disproportionate fata de avantajele aduse in cazul 

respectiv. 
Aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat. 

Aveti dreptul de a inainta plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), precum si de a va adresa justitiei, 

in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare 
7. Cum asiguram securitatea datelor? 

Luam masuri rezonabile si adecvate pentru a proteja datele personale de pierderi, utilizari 
incorecte si acces neautorizat, dezvaluire, modificare si distrugere, tinand cont de natura 

acestora. Luam toate masurile interne pentru a identifica si a asigura 
securitatea  informatiilor, masurile fiind verificate in mod regulat si adaptate la stadiul 

tehnicii. Compania noastra utilizeaza furnizori de servicii conexe cu notorietate in piata (ex: 
servicii de gazduire, servicii de dezvoltare software, solutii de marketing etc.) pentru 

indeplinirea acestui obiectiv. 
8. Care este perioada de pastrare? 

Pastram informatiile conform specificatiilor legale si atata timp cat dumneavoastra 
sunteti de acord. 

Stocarea datelor cu caracter personal se face pe perioadele de timp specificate de legislatia 
in vigoare, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru 

protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor 
incheiate, indeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, in acord cu dispozitiile legale. 

Datele cu caracter personal necesare beneficierii de functionalitatile site-ului nostru si a 
activitatilor cu caracter promotional se stocheaza pe o perioada nedeterminata de timp, 

pana la stergerea contului dumneavoastra. 
9. Ce inregistrari se pastreaza? 

Pastram inregistrari pentru a demonstra respectarea cerintelor prezentei politici. 
Vom pastra inregistrari relevante despre: 

a. scopul procesarii datelor cu caracter personal; 
b. categoriile persoanelor vizate si ale datelor cu caracter personal prelucrate; 

e. atunci cand este posibil, perioadele de pastrare preconizate pentru diferite categorii de 
date cu caracter personal; 

f. o descriere generala a masurilor de securitate utilizate pentru protejarea datelor cu 
caracter personal; 

g. exercitarea drepturilor pe care le aveti. 
  
 
 


