NOTA DE INFORMARE
Operatorul datelor personale furnizate de dumneavoastră este BETTERSTYLE RO SRL , Street Vasile
Lascar, nr.33, cam.1, bl.7, sc. 4, et. 2, sector 2, Bucuresti, care face parte din grupul BetterStyle,
reprezentata legal de catre [...], are obligatia sa prelucreze datele dumneavoastra. Pentru a ne
contacta, trimiteți un e-mail la adresa: contact@betterstyle.ro.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE in vigoare de la 25 mai 2018, avand la
baza publicarea din Jurnalul Oficial al Uniuniii Europene nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare
„GDPR” si a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE, denumita in continuare “Legea 190/2018”:

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal
In conformitate cu art. 6 alineat 1 lit. b GDPR , pentru executarea unui contract si/sau pentru a face
demersuri la cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract, respectiv pentru:
⎯ Deservirea și realizarea comenzilor
⎯ Luarea de acțiuni, înainte de încheierea contractului, adică înregistrarea membrilor și a
activităților în Clubul BetterStyle;
In conformitate cu Art. 6 alineat 1 lit. c pentru îndeplinirea de către Operator a obligatiilor legale,
printre care si obligatii legate de contabilitate și obligații fiscale.
Pe baza acordului exprimat anterior (Art.6 alin.1 lit.a GDPR si Art. 9 alin.2 lit.1 ) cu scopul realizării
marketingului produselor și a serviciilor de către Operator și Reprezentanții Independendeti/Sponsori
în ierarhia grupului BetterStyle;
In conformitate cu Art.6 alin.1 lit.f GDPR, prelucrea datelor cu caracter personal se realizeaza si in
interesul legitim al Operatorului, separat, pentru:
⎯ Posibilitatea stingerii creanțelor nascute din contractul încheiat, în cazul în care interesul legitim
dovedit al Operatorului este reprezentat de posibilitatea stingerii sau asigurarii creanțelor;
⎯ Verificarea gradului de satisfacție al dumneavoastră, inclusiv acceptarea notificărilor cu privire
la produsele și serviciile BetterStyle, în cazul în care interesul legitim al Operatorului este
limitat la monitorizarea și grija față de calitatea produselor/serviciilor prestate;

⎯ Activitatea de marketing direct al produselor și serviciilor proprii ale Operatorului, inclusiv în
scopuri de analiză și profilare sub conditia acordarii consimtamantului, în cazul în care interesul
legitim al Operatorului este efectuarea de marketing direct a propriilor produse și/sau servicii.
Profilarea datelor are ca scop pregătirea ofertei de produse BetterStyle pe baza preferințelor
de cumparaturi ale persoanei vizate;

Datele cu caracter personal si scopurile prelucrarii
Furnizarea datelor cu caracter personal indicate în prezenta cerere este voluntară. Lipsa furnizării a
anumitor date va face imposibilă realizarea scopului semnalat:

•

numele de familie, prenume, data de naștere, datele acestea fiind indispensabile pentru
înregistrarea unui membru la Clubul BetterStyle /incheierea contractului. Refuzul furnizării
datelor mentionate de mai sus în formular va duce la respingerea cererii de aderare la Club/de
incheiere a contractului;

•

adresa de livrare/domiciliul– date indispensabile pentru trimiterea comenzilor și emiterea
facturilor; Refuzul furnizării datelor mentionate de mai sus în formular duce la imposibilitatea
livrarii produselor.

•

adresa de e-mail și numărul de telefon – indispensabile pentru contact, inclusiv activarea
statutului de Membru al Clubului BetterStyle, apoi trimiterea informațiilor de marketing și
verificarea nivelului de satisfacție prin intermediul acestor canale de comunicare. Lipsa
furnizării datelor indicate va împiedica procesul activării dumneavoastră în calitate de
Reprezentant Independent, precum și livrarea materialelor de marketing prin e-mail sau
telefon;

•

informații despre contul bancar – indispensabile pentru primirea beneficiilor financiare.

Perioada de stocare a datelor
Datele vor fi prelucrate si stocate pentru perioada necesară pentru realizarea scopului:
Datele prelucrate in scopul inregistrarii si desfasurarii activității în Clubul BetterStyle vor fi prelucrate
în perioada apartenenței dumneavoastră ca și membru, conform cu Regulamentul Clubului.
De asemenea, datele cu caracter personal vor fi prelucrate și pentru perioada, care permite verificarea
reclamațiilor, precum si stocate până la momentul prescriptiei eventualelor creanțe sau expirarea
obligației de arhivare conform legislației în vigoare, în special obligația de a stoca documente de
facturare și contabile - nu mai puțin de 5 ani de la sfârșitul anului calendaristic în care a fost emisă
ultima factură.
Datele dumneavoastră, care sunt prelucrate cu scopul efectuării sondajului de opinie al Clientului, vor
fi procesate atât pe parcursul efectuării sondajului, cât și pe parcursul analizei acestuia și a rezultatelor
sale. Datele dumneavoastră personale prelucrate pentru a răspunde la întrebările adresate de către
dumneavoastră, vor fi folosite de Operator pe perioada necesară oferirii răspunsului.
În cazul în care prelucrarea datele cu caracter personal are loc pe baza consimțământului
dumneavoastră, atunci acestea vor fi stocate până la momentul retragerii consimțământului.

Operatorul va stopa prelucrarea datelor în scopul de marketing al produselor și serviciilor BetterStyle,
inclusiv profilarea, dacă vă veți opune procesării acestor date în aceste scopuri.
Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau altor categorii de
destinatari, inclusiv altor societati si reprezentantilor acestora din grupul BetterStyle din care face parte
Operatorul, Reprezentanților Individuali - Sponsorilor din reteaua Clubului BetterStyle, daca
dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau
interesul legitim), în conformitate cu reglementările legale.
Destinatarii datelor cu caracter personal la solicitarea Operatorului vor fi, printre altele: entități care
furnizează servicii de curierat, firma de hosting care prestează servicii de e-mail și server, serviciul
extern de resurse umane și contabilitate, companii care furnizează servicii de telefonie și SMS, furnizori
de servicii IT, însă, astfel de entități prelucrează datele pe baza contractelor încheiate cu Operatorul și
exclusiv în conformitate cu instructiunile acestuia.
Operatorul nu intenționează să transfere datele dumneavoastră personale către destinatarii din afara
Spațiului Economic European (EEA) sau a Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA) [cu excepția
Elveției], adică în țări terțe, asigurandu-se un nivel de confidentialitate si securitate corespunzator, in
acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Drepturile dumneavoastră
Vă informăm cu privire la drepturile dumneavoastră pe care le puteti exercita pe perioada prelucrarii
datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:
⎯ accesul la conținutul datelor dumneavoastră precum si informatii privind specificul
prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate,
destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate; corectarea, ștergerea
sau restrictionarea prelucrării acestora;
⎯ retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice
moment.
Persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand
prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si
prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
Retragerea consimțământului nu influențează legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia.
⎯ obiecții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care, baza
prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de interesul legitim al
Operatorului;
⎯ transferul datelor cu caracter personal, cum ar fi primirea de la Operator a informațiilor
despre datele personale prelucrate, într-o formă structurată, utilizata frecvent si care

poate fi citita in mod automatizat, privind datele prelucrate in scopul încheierii și
executării contractului sau în baza consimțământului.
Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să contactați direct Operatorul, a cărui date le gasiti mai sus.
In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protectia
datelor, Operatorul va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile in conditiile prevazute de
Regulamentul general UE 2016/679 privind protectia datelor.

Securitatea datelor dumneavoastră reprezintă pentru noi o prioritate, însă în cazul în care considerați,
că prin prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încălcăm drepturile dumneavoastra,
aveți dreptul de a formula o plangere la autoritatea de supraveghere:
Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Bdul G-ral.
Gheorghe
Magheru
28-30 Sector 1,
cod
postal 010336,
Bucuresti,
Romania anspdcp@dataprotection.ro
Operatorul de date cu caracter personal garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in
conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru
asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art.
25 si 32 din Regulamentul General privind protectia datelor.

