
NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal  
  

www.sushi101.ro, administrat de I.I. Lazar Augustin Iustinian Just In Case , cu sediul 

social în localitatea Oradea,  str. Trotușului , nr. 32, județul Bihor, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului sub nr. , F5/1625/2014, CUI 33726655, vă informează prin prezenta 

despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în 

conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind 

protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. 

   Conform  Regulamentului UE,     date  cu  caracter  personal  reprezintă  “orice  

informații referitoare la o persoană fizică identificata sau identificabilă (persoana vizată), 

respectiv la un element de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității 

sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale”. 

     Prelucrarea datelor cu caracter personal “ înseamnă orice operațiune sau set de 

operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu 

caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 

consultarea, utilizarea, divulgarea prin  transmitere,  diseminarea  sau  punerea  la  

dispoziție  în  orice  alt  mod,  alinierea  sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau 

distrugerea”. 

      Persoana vizată este orice persoană ale cărei date sunt colectate, reținute sau procesate. 

 

1. SCOPUL ȘI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR 

În conformitate cu legislația națională (Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) și 

Regulamentul 2016/679/UE, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai 

pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați. 

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în 

calitate de operator, pentru derularea următoarelor activități: 

 încheiere contract; 

 comenzi; 

 ridicare comenzi 

 facturare; 

 înregistrări pe site; 

 contact; 

 reclamații și sesizări; 

 promoții și tombole. 

 

2. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru: 

 îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 

alin. 1 litera c) din GDPR; 

 conform art. 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția 

datelor în vederea încheierii și executării unui contract cu persoana vizată; 

 în vederea soluționării de reclamații și sesizări conform articolului 6 alineat 1) 

litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor, în vederea 

îndeplinirii unei obligații legale (Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția 

consumatorilor), respectiv pentru îndeplinirea unui interes legitim al Operatorului ce 

consta în analiza și soluționarea incidentelor sesizate; 
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 pentru recuperarea de creanțe pe care le datorați Operatorului, pe cale 

amiabilă/pe calea executării silite, inclusiv pentru soluționarea diferitelor litigii, 

conform contractelor încheiate și a interesului legitim al Operatorului de a recupera 

creanțele aferente relației contractuale existente cu dumneavoastră, conform art. 6 

alineat 1), litera b) (îndeplinirea obligațiilor legale) și f) (îndeplinirea unui interes 

legitim al Operatorului )din Regulamentul General privind protecția datelor, precum 

și pentru realizarea pe calea executării silite a sumelor datorate conform art. 6 

alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor(îndeplinirea 

obligațiilor legale) și a prevederilor legale aplicabile, respectiv în interesul legitim al 

operatorului; 

 pentru supravegherea video prin înregistrarea imaginii dumneavoastră în cazul 

în care ne vizitați sediul conform art. 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General 

privind protecția datelor, îndeplinirea obligațiilor legale, respectiv securitatea 

obiectivelor și a persoanelor potrivit Legii nr. 333/2003; 

 pentru contact, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul 

General privind protecția datelor, în temeiul consimțământului dumneavoastră; 

 pentru a vă putea oferi informații privind produse și servicii standard sau 

personalizate, pentru participarea la tombole și promoții, în conformitate cu art. 6 

alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor, în temeiul 

consimțământului dumneavoastră. 

    Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate sunt următoarele: 

 Regulamentul 2016/679/UE; 

 Codul fiscal  

 Legea contabilității nr. 82/1991; 

 Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;    

 Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor; 

 Legea nr 333/2003 privind respectarea securității obiectivelor și a persoanelor. 

   

3. TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE 

PRELUCRĂM 

Politica noastră privind protecția și securitatea datelor personale este de a colecta numai 

acele date personale strict necesare în scopurile menționate . 

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor  sunt următoarele: 

 Pentru încheiere contract: nume, prenume, funcția, adresa, telefon, email, 

semnătura; 

 Pentru comenzi: nume, prenume, telefon, data și ora comenzii; 

 Pentru ridicare comenzi: imaginea dumneavoastră;  

 Pentru facturare: nume, prenume, adresa, semnătura; 

 Pentru înregistrări pe site: nume, prenume, telefon, email, adresa, user ; 

 Pentru contact: nume, email; 

 Pentru reclamații și sesizări: nume, prenume, telefon, email, date privind 

produsele achiziționate( cantitate, valoare, data); 

 Pentru promoții și tombole: nume, prenume, telefon, email. 



Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare, strict în conformitate cu prevederile 

legale. 

 

4. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Colectăm date personale numai direct de la dumneavoastră și numai cele strict necesare 

îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate. 

 

5. CATEGORII DE DESTINATARI 

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării lor de către noi și sunt comunicate 

următorilor destinatari, dacă este cazul: 

 persoana vizată și atunci când legea prevede și membrilor familiei; 

 autorități publice centrale/locale (ITM, ANAF, ANFP, ANI, etc.); 

 Furnizorii de servicii IT și de telecomunicații, curierat, alți parteneri contractuali (de 

ex. avocați, firme de recuperare creanțe, auditori ținuți de obligația de 

confidențialitate cu privire la datele transmise); 

 executori judecătorești , la solicitarea acestora. 

 
6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

         Nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dvs. personale către o țară terţă 

sau o organizație internațională. Dacă intențiile noastre se vor modifica, vă vom informa în 

prealabil, respectând prevederile Regulamentului 679/2016. 

 

7. PERIOADA DE STOCARE 

   Datele personale vor fi stocate pentru perioada necesară realizării activității în condițiile 

legii, precum și în baza unei obligații legale, termenele fiind specificate în Nomenclatorul 

arhivistic . 

8. DREPTURILE DVS. ȘI MODUL DE EXERCITARE 

     Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la 

rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul 

la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual 

automatizat. 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să ne contactați direct la adresa noastră sau la 

nr. de telefon 0752 117 721. 

    În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de soluția primită, puteți contacta Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: București, b-dul 

G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336,  www.dataprotection.ro, 

anspdcp@dataprotection.ro, telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212, fax: 

+40.318.059.602.  

    Atenție! Vă rugăm să vă exersați cu înțelepciune drepturile și să rețineți ca abuzul de 

drepturi vă poate atrage răspunderea. 

9. PRELUCRAREA DATELOR SPECIALE SAU ÎNTEMEIATE PE 

CONSIMȚĂMÂNT 

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată 

și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul 

sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-

a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru 
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unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul 

intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin 

consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul 

în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului 

înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice 

moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv 

legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru. 

 
 


