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1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu car-
acter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legis-
lația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 – aplicabil în 
întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în 
special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date 
de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu 
identitatea dvs. fizică,
fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.
Compania noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. 
la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificarea 
stabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care explicăm de ce colectăm datele dvs. 
cu caracter personal, modul
în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această 
colectare de date.

Vă încurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară 
sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.

2. Cine suntem? 

Suntem Piața9 – societea HONEST FOOD SRL – societate cu răspundere limitată, cu  sediul 
social în Municipiul Oradea, P-ţa Emanuil Gojdu, Nr. 37, SPAŢIU COMERCIAL, Bloc A5, 
Județul Bihor si punct de lucru in municipiul Oradea, Bld. Decebal Nr. 61A,  județul Bihor, 
având CUI 36973390  și fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub 
numărul J05/127/2017, denumita  Piata9 in cuprinsul prezentului document . 

Prin vizitarea website-ului www.piata9.ro sau www.packed.piata9.ro ce apartin Piata9, si 
prin achiziționarea produselor și/sau serviciilor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin 
orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (email, telefon, rețele de 
socializare etc), sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate și consimțiți 
inclusiv la utilizarea datelor dvs. în scopurile mentionate mai jos. In cazul in care nu sunteți 
de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, nu veti putea utilizați 
serviciile sau produselor noastre.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca 
datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri 
rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile dvs. perso-
nale.
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3. Considerații generale privind datele dumneavoastră personale

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, Piata9 va administra in conditii de siguranta si 
numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni si 
Conditii Utilizatorii sunt informati ca datele personale pe care le furnizeaza urmeaza a fi 
prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Piata9 a serviciilor pe internet, a servici-
ilor de furnizare de bunuri si servicii, a serviciilor de reclama, marketing si publicitate si a 
serviciilor de statistica.

Piata9 realizează următoarele operaţiuni de prelucrare: colectarea, inregistrarea, organizarea, 
stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea si, in unele cazuri, trans-
miterea catre terti, in baza exclusiva si reglementata a unui contract comercial care asigura 
securitatea si confidentialitatea datelor, precum si respectarea drepturilor utilizatorului, a 
datelor personale ale Utilizatorilor site-ului pentru a administra, mentine, imbunatati si obtine 
informaţii cu privire la serviciile pe care le ofera, precum si pentru a preveni erori si scurgeri de 
informatii prin reteaua IT proprie, incalcari ale legii sau termenilor contractuali.

Datele personale vor fi furnizate de catre Utilizatori, la optiunea lor proprie, in momentul crearii 
unui cont valabil pe site sau abonarii la un serviciu disponibil pe site, pentru a beneficia de 
serviciile si produsele oferite prin intermediul acestuia. La inregistrarea in site sunt solicitate 

Utilizatorului anumite date personale, precum:

- Numele si prenumele, email, telefon, date card bancar, adresa livrare 
- Numarul comenzii plasate, tipul produselor comandate, informatii pentru plata, detalii tran-
zactii
- Informatii privind utilizarea contului de utilizator si a Site-ului, inclusiv adresa IP, 

Utilizatorul este singurul raspunzator de toate datele furnizate la momentul crearii contului de 
utilizator pe site. Pentru confirmarea datelor si contului, Utilizatorul va fi anuntat la adresa de 
email declarata la crearea contului. Acest email de confirmare are rolul stoparii actiunilor 
frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de email ale altor persoane pentru a crea 
conturi fictive. Daca primiti un asemenea mesaj, in conditiile in care nu v-ati inregistrat person-
al pe site va rugam sa ne trimiteti un e-mail la adresa contact@piata9.com pentru a sterge 
contul respectiv in maximum 3 zile lucratoare. 

Contul Utilizatorului contine campuri care pot fi editate in cazul in care se doreste modificarea 
sau completarea datelor furnizate la crearea contului.

Utilizatorul nu este obligat sa furnizeze aceste date, ele fiind necesare i) executarii comenzilor 
si a evidentei despre folosirea site-ului si ii) al oferirii in conditii optime a serviciilor prin interme-
diul acestuia, pentru aducerea la cunostinta a campaniilor promotionale, in scop de reclama, 
pentru actiuni de marketing si publicitate personalizate si pentru accesul Utilizatorului la facili-
tati suplimentare. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele solicitate determina neparticiparea 
la actiunile promotionale organizate prin intermediul site-ului si nefolosirea facilitatilor, servici-
ilor suplimentare oferite exclusiv Utilizatorilor cu un cont in acest website.

Piata9 colecteaza datele cu caracter personal in următoarele modalitati: direct de la 
dumneavoastra (furnizate pe site, email, retele de socializare ori prin alte mijloace de comuni-
care), din rapoartele traficului inregistrat de serverele care gazduiesc site-ul, din retele sociale 
precum si prin intermediul cookie-urilor sau de la parteneri terti care ne comunica date in 
vederea livrarii produselor catre dvs. (de ex. platforme de vanzare online).
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4. Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile col-
ectării și scopurile colectării

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal in masura permisa sau impusa de 
legislatia aplicabila in urmatoarele scopuri:

- pentru furnizarea bunurilor si serviciilor oferite de catre Piata9  pe site nostru  www.piata9.ro 
sau www.packed.piata9.ro, cuprinzand actiunile specifice acestei activitati, inclusiv pentru a 
permite folosirea cat mai optima a Site-ului si in scopul obtinerii de informatii statistice pentru 
Imbunatatirea serviciilor si produse 

- pentru a permite realizarea activitatilor de marketing pentru a va trimite noutati despre 
produsele si serviciile noastre. Va puteti dezabona de la aceste comunicari de marketing, 
oricand, rapid si usor. Trebuie numai sa  dati clic pe link-ul de ˝Dezabonare˝ inclus in fiecare 
newsletter. 

- cand participati la alte activitati promotionale (tombole, concursuri), vi se va putea solicita 
sa ne comunicati informatii relevante ce vor fi utilizate pentru a administra aceste promotii sau 
pentru a intra in posesia premiilor acordate.

În cadrul raportului de comunicare online stabilit intre site și utilizator, colectăm și prelucrăm 
datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară 
furnizării de conținut informativ si promoțional către utilizator, în urma completării, de către 
acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea 
uneia sau mai multora dintre secțiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, 
completare chestionar online, completare formular online, pentru obținerea de informații 
personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.

Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:

1. Consimtamantul: persoana vizata și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal pentru scopuri de marketing direct – abonare newsletter.  Va puteti retrage 
consimtamantul in orice moment, contactandu-ne la adresele de la finalul acestei Politici.

2. Contractul: prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract in care dvs (persoa-
na vizata) sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de 
încheierea unui contract.

3. Obligatia legala: prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ii 
revine operatorului Piata9.

4. Prelucrarea datelor este necesara pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale, cum ar fi 
obligatii prevazute de legislatia contabila si fiscala sau solicitari ale autoritatilor publice. 
prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei 
persoane fizice
5. prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public 
sau care rezulta în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.
prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte 
terța, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamen-
tale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, în special 
atunci când persoana vizata este un copil.
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Putem folosi informatiile pentru interesele noastre legitime, cum ar fi oferirea celui mai adecvat 
continut al Site-ului, marketing,  pentru a ne imbunatati si promova produsele si serviciile, 
precum si continutul pe Site-ul nostru, si in scopuri administrative si de detectare a fraudei.

În enumerările de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colect-
am, precum și temeiul, scopul și durata colectării acestora. Furnizarea datelor indicate mai jos 
nu este obligatorie pentru a vizualiza Website-ul, cu excepția celor care vizează Cookies.
Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le 
transmit.
Nu prelucram date cu caracter a personal ale minorilor.

4. Perioadă de păstrare date cu caracter personal 

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada 
necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem o 
obligația legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, 
perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această 
perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani.

Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate in prezenta vor fi pastrate doar 
cat este necesar, pe durata existentei contului dumneavoastra si ulterior, in timpul unei perio-
ade de tranzitie (de exemplu, pentru primirea unui raspuns la solicitarea dumneavoastra, 
pentru livrarea bunurilor, emiterea facturilor) sau pentru oricare alta perioada mai indelungata 
in care Piata9 are obligatia legala de a arhiva Datele cu caracter personal.

Daca se initiaza o actiune judiciara, Datele cu caracter personal pot fi pastrate pana la finalul 
acestei actiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi sterse sau arhivate, 
conform prevederilor legislatiei aplicabile.

Datele transmise prin intermediul Marketing direct se pot  stoca până la retragerea con-
simțământului persoanei vizate.

In principiu, va vom pastra Datele cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de 
legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal 
din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa 
nu mai puteti fi identificat in baza acestora. In toate cazurile, Datele cu caracter personal din 
contractele, comunicarile si alte documente identificate pot fi supuse unor cerinte legale de 
pastrare, care necesita, in principiu, pastrarea de pana la 10 ani. Orice alte Date cu caracter 
personal vor fi sterse, in principiu, in 12 luni de la ştergerea contului dumneavoastra de utiliza-
tor sau de la colectarea lor prin intermediul Site-ului, cu exceptia Datelor Referitoare la 
Comanda care vor putea fi pastrate pana la 3 ani de la data tranzactiei sau, dupa caz, pentru 
o perioada necesara pentru indeplinirea unor obligatii legale (inclusiv daca suntem obligati 
astfel printr-o hotarare judecatoreasca) sau daca este necesar pentru motive de securitate, 
prevenirea fraudei, litigii sau abuzuri.

În scopul garantării dreptului utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal, implementam, pentru anumite categorii de date având un car-
acter sensibil sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri 
speciale de natură tehnică și organizatorică, care să protejeze aceste categorii de date cu 
caracter personal.
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Odată ce perioada de prelucrare indicată expiră, și nu mai avem motive legale sau legitime 
de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi șterse în conformi-
tate cu procedurile operatorului, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea 
acestora.

6. Transferuri de date

Transferam Datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii din grupul Piata9 in 
masura permisa de legislatia aplicabila, pentru interesele legitime, in vederea facilitarii comu-
nicarii interne si administrarii sarcinilor impreuna cu alte societati din grup.

Terti: datele pot fi transferate catre autoritati si institutii ale statului, instante si alte autoritati 
conform prevederilor legislatiei aplicabile, in baza Art. 6(1) (c) GDPR, precum si consultantilor 
externi (de exemplu, avocati, contabili, auditori, prestatori de servicii IT/ intreținere website,  
procesarea platilor,  livrarea produselor (de ex. transportatori/curieri), organizarea campaniilor 
si desemnarea castigatorilor (de ex. agentii de marketing si publicitate), etc.) in baza Art. 6 (1) 
(f) GDPR care au obligatia sa nu utilizeze Datele dumneavoastra cu caracter personal in alte 
scopuri decat cele mentionate in prezenta Politica de Confidentialitate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți 
și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea 
de inspecții și controale asupra activității noastre, care ne solicită să furnizăm informații, în 
virtutea obligațiilor legale; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea 
drepturilor și activelor noastre; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea noastră ar fi 
transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care 
fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Nu transferam Datele dumneavoastra cu caracter personal in tari aflate  in afara UE   
In conformitate cu legislatia europeana pentru protectia datelor, folosim proceduri rezonabile 
pentru a preveni accesul neautorizat si folosirea neadecvata a Datelor cu caracter personal.

Utilizam sisteme si proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza Datele cu caracter personal 
pe care ni le transmiteti. De asemenea, folosim proceduri de securitate si restrictionari tehnice 
si fizice ale accesarii si folosirii Datelor cu caracter personal pe serverele noastre. Numai per-
sonalul autorizat poate accesa datele personale.
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7. Drepturile cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea 
acestora

În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor, utilizatorul are o serie de drepturi 
reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca 
pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați, utilizând detaliile de contact 
următoare: contact@piata9.com, Bld. Decebal Nr. 61A, Oradea, Bihor, Romania, telefon 
0747-385.686.
In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

Drept de retragere consimtamant 
Daca v-ati declarat consimtamantul cu privire la anumite activitati de Prelucrare, puteti 
retrage acest consimtamant in orice moment cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va 
afecta legalitatea Prelucrarii anterior retragerii consimtamantului.

Dreptul de acces
Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal 
sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. informatiile includ, 
printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si desti-
natarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele 
dumneavoastra cu caracter personal. Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter 
personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza 
costurilor administrative.

Dreptul la rectificare
Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter 
personal incorecte. in functie de scopurile Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu 
caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”)
Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

Dreptul la restrictionare
Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter per-
sonal. in acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite 
scopuri cu respectarea  legislatiei fiscale /civile aplicabile.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, 
in format structurat, comun, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara 
obiectii din partea noastra.

Dreptul de a obiecta
Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dumneavoastra, in orice moment, fata 
de Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solici-
ta sa nu va mai prelucram Datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l 
exercitati, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul respec-
tiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special 
daca Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru formali-
tatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.
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Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, 
București, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Drepturile mentionate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si 
semnata, inaintata catre Piata 9 la adresa de email:  contact@piata9.com, pe adresa: Bld. Decebal Nr. 
61A, Oradea, Bihor, Romania, 410214 sau telefonic 0747-385.686.

Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va 
veri�ca identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs.

Va vom comunica informatiile solicitate, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respect-
area solicitarii exprimate de dumneavoastra privind modul de comunicare.

Vom revizui această Politică periodic, în funcție de modi�cările care survin în activitatea de prelucrare 
a datelor cu caracter personal, și vom publica versiunea revizuită a documentului.


