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Politica de confidențialitate privind datele personale ale clienților și ale 

utilizatorilor site-ului www.tavex.ro  

Ultima actualizare: 21.05.2020 г.  

1. INTRODUCERE  

 

1. Site-ul www.tavex.ro („Site-ul“) este înregistrat pe numele societății Tavid AS, 

persoană juridică, înființată și având activitatea conform legislației Republicii Estonia, cu 

sediul și adresa administrativă: Republica Estonia, Aia 5, Harjumaa, Tallinn, 10111, 

înregistrată în Registrul Comerțului al Republicii Estonia sub № 10055700 / 1991, 

reprezentată prin Kuno Raak – Director executiv, gestionată și administrată de către „Tavex“ 

EOOD, persoană juridică, înființată și având activitatea conform legislației Republicii 

Bulgaria, cu sediul și adresa administrativă: Republica Bulgaria, județul Sofia – oraș, 

Municipiul Sofia, orașul Sofia 1505, sectorul ”Oborishte”, Bd. ”Sitnyakovo” № 48, Mall 

”Serdica Center“, nivelul -1, înregistrată în Registrul comerțului și registrul persoanelor 

juridice non-profit, condus și administrat de către Agenția de Înregistrări de pe lângă 

Ministerul Justiției al Republicii Bulgaria, având CUI 200779475, reprezentată prin 

Magardich Harutyun Baklayan și Kuno Raak – Administratori.  

 

Vânzătorii site-ului, prin intermediul magazinele electronice, accesibile prin acesta, sunt 

următoarele persoane juridice: 

- Cu privire la articolele cu și din argint și aur – „Tavex“ EOOD, persoană juridică, 

înființată și având activitatea conform legislației Republicii Bulgaria, cu sediul și adresa 

administrativă: Republica Bulgaria, județul Sofia – oraș, Municipiul Sofia, orașul Sofia 1505, 

sectorul ”Oborishte”, Bd. ”Sitnyakovo” № 48, Mall ”Serdika Center“, nivelul -1, înregistrată în 

Registrul comerțului și registrul persoanelor juridice non-profit, condus și administrat de 

către Agenția de Înregistrări de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Bulgaria, având CUI 

200779475, reprezentată prin Magardich Harutyun Baklayan și Kuno Raak – Administratori. 

“Tavex” EOOD efectuează tranzacții cu articole cu și din aur și argint prin intermediul 

magazinului electronic al site-ului prin agentul său, ce acționează în numele și în contul 

societății “Tavex” EOOD, în legătura cu livrările articolelor pe teritoriul României – Tavex 

Gold S. R. L., având sediul și adresa administrativă: Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 21, Et. 5, Ap. 85, 

București, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului al României sub numărul 39493834, 

reprezentată separat de Gabriel Apostol, Magardich Harutyun Baklayan și Kuno Raak – 

Administratori. Între “Tavex” EOOD și Tavex Gold S. R. L. este încheiat un contract de prestări 

servicii în sensul mai sus menționat; 

- Cu privire la monedă străină – Tavex Exchange S. R. L., cu sediul și  cu sediul și adresa 

administrativă: Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 21, Et. 5, Ap. 85, București, Sector 4, înregistrată la 

Registrul Comerțului al României sub numărul 39352355, reprezentată separat de Gabriel 

Apostol, Magardich Harutyun Baklayan и Kuno Raak – Administratori. 

http://www.tavex.ro/
http://www.tavex.ro/


2 
 

Obiectivul site-ului este de a pune la dispoziția clienților, serviciile celor trei societăți din 

grupul corporativ Tavex – “Tavex” EOOD, Tavex Exchange S. R. L. и Tavex Gold S. R. L.  

Atunci când în cadrul prezentului document se vor folosi cuvintele „Tavex“, „Societatea“ sau 

„Noi“, în cazul în care nu este stipulat altfel, acestea se vor referi la toate cele trei societăți de 

mai sus, iar atunci când un cuvânt sau o expresie sunt folosite la singular, acestea urmează 

să fie înțelese și la plural. Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, puse la 

dispoziție din partea utilizatorilor site-ului în legătură cu toate serviciile la care este permis 

accesul prin intermediul acestuia,  societățile “Tavex” EOOD, Tavex Exchange S. R. L. и Tavex 

Gold S. R. L. au calitatea de administratori comuni, în sensul Regulamentului general privind 

protecția datelor (GDPR). 
 

Prezentele Norme guvernează relațiile între dumneavoastră ca utilizator al site-ului și Tavex 

și au un caracter obligatoriu față de dumneavoastră. Totodată aceste reguli nu 

reglementează niciun fel de relații între utilizatorii site-ului. 

 

2. Prezentul document, denumit „Politica de confidențialitate privind datele personale 

ale clienților și ale utilizatorilor site-ului www.tavex.ro“ („Normele“), reglementează 

prelucrarea datelor cu caracter personal, puse la dispoziții de către utilizatorii site-ului, în 

legătura cu toate serviciile în legătură cu toate serviciile la care este permis accesul prin 

intermediul acestuia și stabilește: principiile pe care Tavex le respectă în procesul de 

prelucrare a datelor cu caracter personal; grupurile de persoane, pentru care aceste date 

sunt prelucrate; categoriile de date cu caracter personal prelucrate; scopurile în care este 

efectuată aceasta prelucrare și temelie ei legale; drepturile persoanelor fizice în privința 

datelor personale ale acestora, inclusiv: existența dreptului de a solicita, din partea lui Tavex, 

acces la corectare și ștergere a datelor personale, sau restricționarea prelucrării acestora, 

dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitate a datelor și dreptul la plângere 

(reclamație) către organele competente de supraveghere Republica Bulgaria și România; 

perioada în care se vor păstra datele cu caracter personal, iar în cazurile în care acest lucru 

nu este posibil, – criteriile folosite pentru stabilirea acestei perioade; „cookie”-urile pe care 

site-ul le utilizează; categoriile de terțe persoane cărora Tavex poate pune la dispoziție datele 

personale.  

 

3. Prezentele Norme stabilesc principiile și angajamentele pe care Societatea le va 

păstra la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care le culege de la utilizatorii site-ului, 

sau acestea pe care utilizatorii pun la depoziția lui Tavex în legătură cu procesul de vânzare 

sau folosirea altor servicii, accesibile pe site.  

 

4. Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele Norme înainte de utilizarea site-ului. În cazul 

în care nu doriți să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în felul descris în 

prezentul document, vă rugăm nu le puneți la dispoziție. Furnizarea datelor personale din 

partea dumneavoastră este voluntară, cu scopul utilizării anumitor servicii ale site-ului 

http://www.tavex.ro/
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(inclusiv și magazinele electronice ale lui Tavex), accesul complet la acesta sau la anumite 

părți / segmente / module, iar eventualul refuz de a furniza aceste date ar însemna 

imposibilitate tehnică sau juridică pentru noi de a pune vă la dispoziție serviciile respective, 

accesul la site sau la anumite părți / segmente / module. Vă rugăm să aveți în vedere faptul 

că în anumite cazuri acceptul dumneavoastră în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal s-ar putea să nu fie necesar, în cazul în care Tavex  are o altă bază legală, cum ar fi 

îndeplinirea obligațiilor legale în legătură cu cerințele Legii № 129/2019 privind prevenirea 

și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative. 

 

5. Aceste Norme  nu afectează, nu restricționează și nu revocă drepturile utilizatorilor 

site-ului, ce decurg din REGULAMENTUL (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 (Regulamentul general privind protecția datelor) (RGPD), 

precum și celelalte acte europene și naționale aplicabile în domeniul protecției 

consumatorilor, în cazul furnizării serviciilor financiare la distanță și protecția datelor cu 

caracter personal. 

 

6. Contacte. 

 

(1) Informații actualizate cu privire la adresele sediilor societății Tavex și programul de 
lucru pot fi găsite la adresa site-ului: https://tavex.ro/birouri/.  

(2) În cazul întrebărilor referitoare la datele personale ale dumneavoastră, puteți lua 
legătura cu persoana responsabilă cu probleme legate de date cu caracter personal, la 
adresa: Bd. Dimitrie Cantemir № 21, Et. 5, Ap. 85, București , Sector 4, România, sau la 
adresa: Republica Bulgaria, orașul Sofia 1505, sectorul „Oborishte“, Bd. ”Sitnyakovo” № 
48, Mall ”Serdika Center“, nivelul -1; e-mail: dpo@tavex.bg; tel.: +40 735 666 888, sau 
tel.: +359 2 988 86 66. 

 

7. Definiții. Cu excepția cazurilor în care este stipulat altfel, cuvintele și expresiile 

folosite în prezentele Norme, vor avea urătorul sens: 

 

(1) „Articole“, „Produse“, sau „Mărfuri” reprezintă mărfurile puse la vânzare prin acest site. 
(2) „Site“ este pagina web www.tavex.ro. Site-ul este înregistrat pe numele societății Tavid 

AS și este gestionat și administrat de către “Tavex” EOOD. Vânzătorii site-ului, prin 
intermediul magazinele electronice, accesibile prin acesta, sunt următoarele persoane 
juridice: Tavex Exchange S. R. L. и Tavex Gold S. R. L. 

(3) „Client“ este un utilizator al site-ului, care efectuează Comenzi în vederea achiziției unor 
Articole. Clientul poate fi orice persoană fizică aptă, care a împlinit 18 (optsprezece) ani, 
sau orice persoană juridică.  

(4) „Magazin electronic“ reprezintă o anumită pagină web /site/, în cadrul căreia Clienții pot 
vizualiza Articolele și să efectueze Comenzi. 

https://tavex.ro/birouri/
mailto:dpo@tavex.bg
http://www.tavex.ro/
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(5) „Date cu caracter personal“ înseamnă orice informație, care poate fi utilizată în mod 
direct sau indirect pentru identificarea unei persoane fizice, în mod special identificarea 
numelui, a codului numeric personal, date despre locație, identificare online, 
caracteristici specifice cu privire la identificarea fizică, fiziologică, genetică psihică, 
intelectuală, economică, culturală sau socială. 

(6) „Prelucrarea datelor cu caracter personal“ înseamnă orice operațiune sau  set de 
operațiuni, realizată cu folosirea unor date personale sau set de date personale, prin 
intermediul mijloacelor automate sau de altă natură de înregistrare, organizare 
structurare, stocare, adaptare sau modificare, descărcare, consultare, utilizare, 
dezvăluire prin transmitere, diseminare sau un alt mod prin care aceste date devin 
accesibile, aranjare sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere. 
 

7. Informații generale despre “Tavex” EOOD, Tavex Exchange S. R. L. și Tavex Gold S. R. L. 
 
7. 1. Informații generale despre “Tavex” EOOD 
 

(1) Activitatea principală a societății “Tavex” EOOD include operațiuni de schimb valutar,  

operațiuni și activități cu metale și pietre prețioase și articole din acestea și servicii de plăți 

(transfer monetar). 

(2) “Tavex” EOOD este înregistrată în următoarele registre publice: 

(i) Registrul persoanelor care efectuează activități de extracție, prelucrare și tranzacții cu 

metale și pietre prețioase și articole din acestea la comanda. Registrul este gestionat de către 

Ministerul Economiei al Republicii Bulgaria, dovada înregistrării lui Tavex fiind Autorizația 

cu numărul 04032; 

(ii) Registrul persoanelor care efectuează activități de schimb valutar. Registrul este 

gestionat de către Agenția Națională pentru Venituri de pe lângă Ministerul Justiției 

Republicii Bulgaria, dovada înregistrării lui Tavex fiind Autorizația cu numărul 1386; 

(iii) Autorizația cu număr de intrare БНБ-00928/08.01.2015, conform art. 7 din Ordonanța 

№ 16 din 16.07.2009, privind autorizarea instituțiilor de plăți, societățile de monedă 

electronică și operatorii sistemelor de plăți (actualizat în MO № 62 din 4.08.2009, în vigoare 

din 1.11.2009 г., completări în MO № 30 din 2011 г., în vigoare din 30.04.2011, abrogat în 

MO, № 32 din 13.04.2018 г.). “Tavex” EOOD este înregistrată în Lista conform Legii privind 

serviciile de plată și sistemele de plată (LSPSP) a reprezentanților instituțiilor de plăți, care 

sunt autorizate în alte state membre și care furnizează servicii de plată în mod direct, prin 

sucursale sau prin reprezentant pentru teritoriul Republicii Bulgaria, fiind reprezentant al 

TavexWiseAS; 

(iv) Contract № 5300 / 0036 / 05.01.2018 / 25.04.2018, între ”Eurobank Bulgaria“ AD, în 

calitate de agent principal și “Tavex” EOOD, în calitate de subagent, pentru furnizarea 

serviciilor de transfer de bani Western Union. “Tavex” EOOD este înregistrată în Lista 
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conform LSPSP a reprezentanților instituțiilor de plăți, , care sunt autorizate în alte state 

membre și care furnizează servicii de plată în mod direct, prin sucursale sau prin 

reprezentant pentru teritoriul Republicii Bulgaria, fiind reprezentant al Western Union 

Payment Services Ireland Limited. 

(3) Controlul asupra activității lui “Tavex” EOOD este efectuat de: 

(i) Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională pentru Venituri 

– în legătura cu datoriile ce recurg din legislația privind tranzacțiile valutare și ce au legătură 

cu activitatea societății Tavex ca un birou de schimb valutar și persoană ce activează în 

domeniul extracției, prelucrării și tranzacțiilor cu metale și pietre prețioase și articole din 

acestea la comanda; 

(ii) Agenția de Stat pentru Securitate Națională – în legătura cu respectarea cerințelor ce 

recurg din legislația privind măsurile de combaterea spălării banilor și finanțarea 

terorismului; 

(iii) Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – în 

legătura cu respectarea cerințelor ce decurg din actele europene și internaționale aplicabile 

în domeniul protecției datelor cu caracter personal; 

(iv) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – în legătura cu respectarea 

legislației privind protecția consumatorilor. 

(4) Tavex este înregistrată ca plătitoare de TVA sub numărul  RO38808845 (România) и 

BG200779475 (Republica Bulgaria). 

7. 2. Informații generale despre Tavex Exchange S. R. L. 

(1) Tavex Exchange S. R. L. deține o autorizație, având numărul de înregistrare 498 și un cod 

statistic aferent pentru operațiuni de schimb valutar, valabil din 01.04.2019 și emis de către 

Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, Direcția Generală Management al 

Domeniilor Reglementate Specific, Ministerul Finanțelor Publice. 

(2) Controlul asupra activității lui Tavex Exchange S. R. L. este efectuat de: 

(i) Ministrul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice и Agenția Națională de Administrare 

Fiscală – în legătura cu obligațiile ce decurg din legislația privind tranzacțiile valutare, și ce 

au legătură cu activitatea societății Tavex Exchange S. R. L.  ca un birou de schimb valutar; 

(ii) Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – în legătura cu respectarea 

cerințelor ce decurg din legislația privind măsurile de combatere a spălării banilor și 

finanțarea terorismului; 
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(iii) Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – în 

legătura cu respectarea cerințelor ce decurg din actele europene și internaționale aplicabile 

în domeniul protecției datelor cu caracter personal; 

(iv) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – în legătura cu respectarea 

legislației pentru protecția consumatorilor. 

7. 3. Informații generale despre Tavex Gold S. R. L. 
 

(1) Tavex Gold S. R. L. deține o Autorizație Nr. 0010437 / 28.08.2018 pentru efectuarea de 

operațiuni cu metale prețioase si pietre prețioase, emisă de către Autoritatea Națională 

pentru Protecția Consumatorilor. 

(2) Controlul asupra activității lui Tavex Gold S. R. L. este efectuat de: 

(i) Ministrul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice и Agenția Națională de Administrare 

Fiscală – în legătura cu obligațiile ce decurg din legislația privind tranzacțiile valutare și ce 

au legătură cu activitatea societății Tavex Gold S. R. L.; 

(ii) Oficiul National De Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – în legătura cu respectarea 

cerințelor ce decurg din legislația privind măsurile de combatere a spălării banilor și 

finanțarea terorismului; 

(iii) Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – în 

legătura cu respectarea cerințelor ce decurg din actele europene și internaționale aplicabile 

în domeniul protecției datelor cu caracter personal; 

(iv) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – – în legătura cu respectarea 

legislației pentru protecția consumatorilor. 

(3) Tavex Gold S. R. L. este înregistrată ca plătitoare de TVA, sub numărul RO39493834 

(România). 
 
8. Tavex respectă următoarele principii în procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră 
cu caracter personal:  

(i) Legalitate, bună-credință, transparență;  
(ii) Limitare a scopurilor prelucrării; 
(iii) Corelare cu scopurile prelucrării și minimizare a datelor colectate; 
(iv) Acuratețe și actualitate a datelor; 
(v) Limitare a timpului de stocare în  vederea atingerii scopurilor; 
(vi) Integritate și confidențialitate a prelucrării și garantare a nivelului de siguranță 

corespunzător al datelor cu caracter personal; 
(vii) Dare de seamă. 
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9. În calitatea acestuia de administrator de date cu caracter personal, Tavex îndeplinește 
toate cerințele care reglementează protecția datelor cu caracter personal prin colectarea de 
date de la persoane fizice în măsura în care sunt necesare și păstrarea lor în mod responsabil 
și legal. Tavex menține o ordine internă ca administrator de date cu caracter personal, 
aplicând măsuri tehnice și organizatorice cu privire la personalul său, spațiile, software-ul, 
hardware-ul, rețelele, criptarea, controlul, raportarea, monitorizarea, verificări de 
vulnerabilitate și multe altele. Am asigurat o protecție fizică, personală, documentară și 
criptografică completă și fiabilă a datelor personale, prelucrate de noi, împotriva accesului 
neautorizat sau accidental, pierderea, modificarea, dezvăluirea sau distrugerea datelor, 
ținând cont de toate riscurile. Toți angajații noștri și-au asumat obligații de păstrare a 
confidențialității cu privire la datele cu caracter personal, la care au acces în cursul activității 
lor.   
 
2. GRUPURI DE PERSOANE CĂRORA LI SE PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER 

PERSONAL, CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE TAVEX ȘI 

TERMENE DE STOCARE A ACESTORA 

(1) În legătură cu serviciile, accesibile pe și prin site, Tavex poate să colecteze și să 
prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care faceți parte din 
una din următoarele categorii:  

(i) Persoane fizice – utilizatori ai site-ului cu sau fără înregistrare, vizitatori ai site-ului, 
fără lansarea unei comanzi;  

(ii) Persoane fizice care au efectuat o comandă prin site-ul, cu sau fără înregistrare; 
(iii) Reprezentanți, mandatari sau angajați ai unor persoane juridice, în numele cărora a 

fost efectuată o comandă prin site;  
(iv) Persoane fizice, ce au luat legătura cu Tavex prin telefon, prin poștă clasică sau 

electronică, cu privire la orice problemă legată de serviciile oferite de site, de 
prezentele Norme, de probleme tehnice etc, precum și în cazuri mai rare – persoane 
fizice, informații ce pot fi regăsite în astfel de corespondență.  

 
(2) În cazul în care adăugați pe site datele cu caracter personal ale altei persoane fizice, 

diferită de dumneavoastră, sau în cazul transmiterii acestor date unui angajat Tavex, 
dumneavoastră declarați faptul că aveți autorizarea sau consimțământul al persoanei în 
cauză, precum și faptul că ați informat-o despre prezentele Norme, înainte să procedați 
la oferirea datelor. 

 

(3) Noi putem să colectăm și să prelucrăm următoarele date cu caracter personal, 

referitoare la dumneavoastră : 

(i) Informația pe care o puneți la dispoziție sau o actualizați, completând formularele 
de înregistrare/câmpurile/formularele sau publicați conținut în cadrul site-ului 
(nume, adresă de domiciliu, adresa de livrare, data de naștere, numărul de telefon 
și/sau fax, adresa electronică (e-mail), informația legată de plăți efectuate sau 
datorate, ca de exemplu informații despre banca, contul bancar (IBAN) sau cardul 
bancar, modalitatea preferată de comunicare, datele de facturare, istoricul 
comenzilor, informații cu privire la setările site-ului și notificări etc.). Aici este 
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inclusă și informația care a fost introdusă la înregistrarea pe site, abonamentele 
pentru serviciile noastre, achiziția de mărfuri printr-unul dintre magazinele 
electronice Tavex, publicarea de materiale sau solicitări pentru servicii noi, precum 
și informații disponibile publicului, primite inclusiv, da nu numai, în cazul în care 
conectați profilul dumneavoastră cu cel de pe Facebook sau cu un alt profil dintr-o 
rețea de socializare/ aplicație a unei terțe persoane, atunci când astfel de posibilitate 
tehnică există pe site;  

(ii) Informație pe care o prezentați atunci când notificați o problemă, legată de site sau 
raportați o problemă împotrivă altui utilizator al site-ului sau luați legătura cu noi 
din alta cauză. În cazul în care luați legătura cu noi, putem să păstrăm o înregistrare 
a corespondenței, precum și rezultatul din prelucrarea informației cu scopul de 
înlăturare a problemei;  

(iii) Detalii despre vizitele site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, data și ora de accesare 
a site-lui, paginile vizualizate, adresa IP, hardware-ul sau software-ul folosit, datele 
cu privire la trafic, datele despre locație, blog sau alte date și resurse de comunicații 
folosite, ca de exemplu data, ora și adresa IP de la momentul înregistrării pe site și 
acceptării condițiilor prezentelor Norme;  

(iv) În cazul în care accesați site-ul prin intermediul unui dispozitiv mobil, putem 
prelucra date cu privire la locația dumneavoastră, precum și informații cu privire la 
dispozitivul în sine, de exemplu numărul de identificare și tipul de dispozitiv, în 
vederea adăugării unei valori adăugate mai mare a serviciilor oferite de noi.  
În cazul în care nu doriți să primim date despre locația dumneavoastră, puteți 
închide funcțiile respective de pe dispozitivul dumneavoastră, care permit 
urmărirea, dacă dispozitivul oferă astfel de posibilitate; 

(v) Doar în cazurile în care legislația în vigoare privind combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului presupune acest lucru, pe lângă informațiile menționate 
anterior, noi putem colecta și prelucra mai  multe informații personale despre 
dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la date despre: un număr de identificare 
personală oficial sau un alt element unic de identificare, care apare într-un 
document oficial de identitate, cărui termen de valabilitate ne a expirat și care 
conține o fotografie - portret a dumneavoastră, ca de exemplu CNP, număr personal 
al unui cetățean străin, număr personal dintr-un document de identitate, emis de 
către o administrație competentă în cadrul Uniunii Europene sau unui stat terț; date 
de pe pașaport – serie, număr, data, loc și organ emitent și termen de valabilitate al 
documentului de identitate; statul de ședere permanentă și adresa; Participarea 
dumneavoastră și / sau deținerea unor părți sociale sau titluri de valoare în cadrul 
unor societăți (în calul în care este aplicabil); informații cu privire la originea 
mijloacelor bănești, folosite la achiziția respectivă, precum și scopul și natura 
participării la relația de afaceri, în care sunteți implicat prin magazinele electronice, 
accesibile prin site-ul nostru; orice cetățenie pe care o dețineți; starea civilă a 
dumneavoastră; date cu privire la pregătirea profesională și ocupație – profesie, loc 
de muncă (angajator); informații cu privire la faptul că sunteți încadrat sub incidența 
art. 3 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative; copia de pe un document oficial de identitate; semnătura 
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dumneavoastră; acte, date sau informații suplimentare, pe care legislația ne obligă 
să colectăm și care pot diferi în funcție de cazul concret. 
 

(4) În cadrul gestionării și administrării site-ului web www.tavex.ro,  Tavex nu va colecta și 

nu va prelucra în mod conștient: 

(i) date cu caracter personal ale unor persoane sub vârsta de 18 ani și date cu caracter 
personal ale unor persoane cu dizabilități, deoarece serviciile oferite de site nu sunt 
destinate acestor persoane; 

(ii) categorii speciale (sensibile) de date cu caracter personal, care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filosofice, apartenență la 
organizații sindicale și nici date genetice, biometrice, date cu privire la starea de 
sănătate, viața sexuală, orientare sexuală, condamnări sau contravenții ale 
utilizatorilor site-ului. 

În cazul în care descoperim că am colectat astfel de date cu caracter personal, vom lua 

măsuri pentru ștergerea și distrugerea acestora în cel mai scurt timp. 

(5) Tavex nu ia decizii, întemeiate doar pe o prelucrare automată a datelor cu caracter 

personal, ce include proces de profilare și care dă naștere la consecințe de ordin legal 

sau ce afectează într-un mod asemănător utilizatorii site-ului, cu excepția cazurilor în 

care există temei legale care sunt prevăzute în legislația ivind protecția datelor cu 

caracter personal și sunt prevăzute garanții adecvate pentru protecția drepturilor, 

libertăților și a intereselor legitime ale utilizatorilor site-ului. 

 

(6) Noi stocăm datele cu caracter personal ale dumneavoastră numai în măsura necesara 

scopurilor concrete ale prelucrării datelor, în vederea furnizării serviciilor accesibile 

prin site, pentru a le asigura securitatea și de a răspunde nevoilor dumneavoastră, în 

conformitate cu obligațiile noastre legale sau reglementare, pentru a putea administra 

drepturile noastre (de exemplu pentru acțiuni în judecată), sau în scopuri fiscale și de 

contabilitate. Atunci când nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră  cu caracter 

personal și nu avem un temei legal pentru a le stoca în continuare, noi depunem 

eforturile necesare pentru ștergerea acestora din sistemul nostru și să le distrugem fără 

o întârziere neîntemeiată, sau să le transformăm în date anonime, în așa fel încât 

dumneavoastră să nu puteți fi identificat prin acestea. În cazul în care termenul de 

stocare a datelor dumneavoastră  cu caracter personal este necesar să fie prelungit în 

vederea realizării unor scopuri de prelucrare stabilite în prealabil, ca de exemplu 

executarea unui contract cu dumneavoastră de servicii financiare de la distanță, unor 

interese legitime ale lui Tavex sau datorita altei cauze, dumneavoastră veți fi notificat în 

prealabil pentru acest lucru.   

 

(7) În cele ce urmează puteți găsi informații cu privire la criteriile pe care le luăm în 

considerare în vederea stabilirii termenelor de stocare ale diferitelor tipuri de date cu 

caracter personal. Importanța cea mai mare pentru stabilirea duratei acestor termene o 

are calitatea specială a societății Tavex de a fi o instituție financiară și o persoană care 

http://www.tavex.ro/
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se supune obligațiilor de aplicare a măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării 

terorismului: 

(i) O parte din serviciile accesibile prin și pe site și anume – vânzarea de monedă străină 
și a articolelor din metale prețioase, reprezintă servicii financiare, furnizate de la 
distanță pentru dumneavoastră.  Indiferent de faptul că dumneavoastră 
achiziționați valută, articole din argint sau aur prin site-ul nostru, față de aceasta 
tranzacție se aplică toate reglementările din legislația în vigoare a României, care s-
ar aplica și în cazul în care aceeași tranzacție ar fi avut loc într-un punct de vânzare 
Tavex. Pe lângă Normelor de bază, valabile la încheierea tuturor tranzacțiilor de 
acest fel, în anumite cazuri care sunt reglementate prin lege, Tavex are obligația de 
a efectua o verificare complexă cu privire la clienții săi. „Verificare complexă“ 
reprezintă o noțiune legală, în conformitate cu Legea № 129/2019 privind 
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative și se referă la solicitarea 
unor documente, date sau informații oferite de către client. În vederea efectuării 
acestei verificări complexe în cadrul fiecărei tranzacții, precum și pentru a fi 
pregătiți în permanență să furnizăm toată informație necesară organelor de control, 
noi suntem obligați să stocăm informații cu privire la istoricul achizițiilor 
dumneavoastră de pe site și să le avem în vedere la fiecare comandă ulterioară. În 
aceasta legătură, vă rugăm să aveți în vedere, faptul că toate datele dumneavoastră  
cu caracter personal, colectate în timpul sau cu ocazia cumpărării monedei străine 
sau a articolelor din metale prețioase prin acest site, inclusiv și în procesul de 
verificare complexă, precum și toate datele dumneavoastră cu caracter personal, 
necesare pentru raportarea fiscală și contabilă a societății comerciale Tavex, vor fi 
stocate la noi pentru o anumită perioadă în conformitate cu termenul prevăzut de 
lege, care poate depăși perioada în care sunteți înregistrat pe site.  

(ii) Noi vom păstra toate datele dumneavoastră cu caracter personal, care nu intră în 
sfera de aplicare a paragrafului anterior, până la momentul ștergerii profilului 
dumneavoastră de pe site. În mod concret este vorbă despre datele prin care sunteți 
înregistrat pe site și pe care le-ați folosit pentru accesul la acesta, de exemplu parola 
dumneavoastră, datele pe care le-ați furnizat atunci când v-ați abonat la serviciul 
nostru sau ați înaintat o cerere pentru un nou serviciu; datele pe care le-ați furnizat 
în cazul publicării unor materiale pe site; informații disponibile publicului, pe care 
le primim, inclusiv, dar nu numai, în cazurile în care conectați profilul 
dumneavoastră de pe site cu contul dumneavoastră de pe Facebook sau cu unul pe 
de o altă platforma de rețea socială / aplicație al unei terțe persoane, în cazul în care 
astfel de posibilitate tehnică există pe site; informație pe care o furnizați atunci când 
anuități o problemă pe site,  raportați o problemă împotrivă altui utilizator al site-
ului sau  luați legătură cu noi din altă cauză, inclusiv înregistrările și corespondența, 
efectuate cu scopul de a se remedia problema și rezultatul de la prelucrarea 
informației; detaliile despre navigarea dumneavoastră pe site de pe dispozitive 
staționare sau mobile în cazurile în care în timpul navigării nu s-a ajuns la o achiziție, 
inclusiv, da fără a se limita la: data și ora de acces la site, paginile vizitate, adresa IP, 
hardware-ul sau software-ul folosit, de exemplu numărul de identificare și tipul 
dispozitivului datele cu privire la trafic, datele despre locație, blog sau alte date și 
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resurse de comunicații folosite. În cazul în care pentru o parte din datele menționate 
în prezentul paragraf există obligație legală pentru stocarea acestora (vezi punctul 
precedent), aceasta parte din date nu va fi ștearsă sau distrusă la ștergerea profilului 
dumneavoastră. 

(iii) Atunci când folosim „cookies“, noi le păstrăm atât timp cât este necesar pentru a-și 
atinge obiectivele. 

(iv) Atunci când v-ați dat acordul pentru primirea de anunțuri în scopurile 
marketingului direct și a reclamei, dumneavoastră le veți primi până momentul în 
care ne cereți să fiți dezabonați din lista noastră 
 

3. APLICAȚII INTERACTIVE ALE TERȚELOR PERSOANE  

La aprecierea Societății, site-ul poate include aplicații, oferite de terțe furnizori, precum 

Facebook, Twitter etc. Este posibil să vă fie oferită funcția „Îmi place”, „Distribuie” sau alta 

asemănătoare, în urma căreia furnizorul aplicației poate lega informații colectate despre 

dumneavoastră cu profilul dumneavoastră în aplicația lui. În acest fel informația din profilul 

dumneavoastră pe site poate să fie accesibilă pentru furnizorul aplicației, altor utilizatori  și 

prieteni ai dumneavoastră în aplicația respectivă.  

4. SCOPURI ȘI TEMEI LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL  

(1) Societatea poate să prelucreze date cu caracter personal în următoarele scopuri:  
(i) Crearea profilului dumneavoastră pe site;  
(ii) Asigurarea accesului la site sau la anumite părți /segmente /module și posibilitatea 

utilizării serviciilor și a funcțiilor disponibile (sau o parte din acestea);  
(iii) Individualizarea părții din contractul de furnizare a serviciului aferent și asigurarea 

executării acestuia; 
(iv) Stabilirea contactului cu dumneavoastră în legătura cu articolele comandate de 

dumneavoastră prin intermediul unuia dintre magazinele electronice, accesibile 
prin site;  

(v) Comunicarea cu dumneavoastră în legătura cu raportarea împotriva altui utilizator 
al site-ului, în legătura cu o problemă apărută pe site, pe care ați raportat-o, sau în 
cazul în care ați luat legătura cu noi din alta cauză (de exemplu solicitarea de 
informații suplimentare cu privire la anumite servicii, accesibile prin site);  

(vi) Personalizarea navigării pe site-ul nostru, oferindu-vă prin acest fel să beneficiați la 
maxim de serviciile oferite prin acesta;  

(vii) De asemenea noi putem folosi informațiile colectate despre dumneavoastră, pentru 
a vă anunța cu privire la modificări funcționale ale site-ului sau pentru a vă oferi alte 
informații legate de utilizarea acestuia. Tavex vă poate pune la dispoziție informații 
despre produse și servicii, știri, buletine și promoții speciale, de care noi credem că 
veți fi interesat, precum și să răspundem la întrebările adresate nouă, iar 
dumneavoastră puteți solicita încetarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter 
personal în astfel de scopuri, în conformitate cele menționate în capitolul 
„Drepturile dumneavoastră“; 
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(viii) În vederea îndeplinirii obligațiilor reglementate ale lui Tavex (de exemplu o 
verificare complexă a clientului sau alte obligații ce decurg din legislația preventivă 
împotrivă spălării banilor și finanțării terorismului, legislația fiscală etc.);  

(ix) Activitate financiar - contabilă;  
(x) În scopurile marketingului direct și a publicității produselor și a serviciilor societății 

Tavex, putând primi mesaje de la noi pe poșta clasică, electronică sau telefon (în 
funcție de informațiile pe care le-ați pus la dispoziție). Aveți dreptul să vă retrageți 
acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile 
marketingului direct, în conformitate cu cele menționate mai jos la capitolele 5 și 6; 

(xi) În anumite cazuri site-ul poate crea linkuri sau hiper-linkuri către alte site-uri. Este 
posibil ca noi să nu administrăm site-urile legate și să nu agreăm conținutul, 
serviciile și produsele acestor site-uri. Vă sfătuim să utilizați acele linkuri cu atenție, 
în ceea ce privește conținutul și condițiile de utilizare. În cazul în care faceți transfer 
pe către alt site, folosind un link de pe site-ul nostru, noi putem primi informații 
statistice sumare anonime cu privire la navigarea pe aceste site-uri. Tavex nu se face 
răspunzător pentru politica de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri, 
drept pentru care vă sfătuim să consultați politicile de confidențialitate ale acestora.  
 

(2) În funcție de scopul pentru care sunt utilizate datele, temeiul legal în vederea prelucrării 
datelor dumneavoastră cu caracter personal, poate să fie unul dintre următoarele: 

(i) Acordul din partea dumneavoastră în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu 
caracter personal într-unul sau mai multe scopuri concrete între cele menționate, 
iar în acest caz datele dumneavoastră cu caracter personal se vor prelucra în limitele 
și în condițiile, prevăzute în acordul respectiv. 

(ii) Necesitatea îndeplinirii unui contract, în care dumneavoastră sunteți parte, sau  în 
cazul luării unor măsuri, la cererea dumneavoastră, înainte de semnarea 
contractului, inclusiv prelucrarea necesară a datelor cu caracter personal în cazul 
înregistrării, creării unui cont  și a activităților de furnizare a serviciilor, accesibile 
prin site. În completare, aceste scopuri includ și comunicarea cu dumneavoastră, 
inclusiv prin poștă electronică, necesară în vederea furnizării acestor servicii și/sau 
notificării dumneavoastră cu privire la anumite modificări ale serviciilor.  

(iii) Necesitatea respectării unor obligații legale, aplicate față de Tavex. Datorita 
activității specifice a lui Tavex, actele normative de multe ori ne obligă să solicităm 
informații personale mai detaliate de la clienții noștri. Tavex și organele de 
reglementare au nevoie de aceste informații pentru a asigura securitatea mijloacelor 
dumneavoastră și pentru furnizarea serviciilor în conformitate cu legislația în 
vigoare. 

(iv) Nevoia de a proteja și urmări interesele legitime ale societății Tavex sau ale unei 
terțe părți. Aceste interese legitime pot include asigurarea funcționării și utilizării 
normale a site-ului din partea dumneavoastră și din partea celorlalți utilizatori, 
mentenanța și administrarea serviciilor accesibile prin și pe site, rezolvarea litigiilor 
apărute, depistarea și prevenirea acțiunilor răuvoitoare, depistarea și rezolvarea 
problemelor tehnice sau funcționale, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor 
accesibile prin și pe site, efectuarea comunicării cu dumneavoastră, inclusiv pe cale 
electronică, pe probleme importante legate de aceste servicii, primirea și procesarea 
raportărilor din partea dumneavoastră sau a solicitărilor unor informații 
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suplimentare, exercitarea și protejarea drepturilor legitime ale societății Tavex, 
inclusiv prin intermediul instanțelor de judecată și asistența la exercitarea și 
protejarea drepturilor legitime ale celorlalți utilizatori ai site-ului sau ale terțelor 
părți. 
 

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ   

În legătura cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți drepturile mai 

jos menționate, pe care le puteți exercita prin trimiterea unei cereri pe suport de hârtie la 

adresa de corespondență a societății Tavex, indicată la capitolul „Introducere“, sau pe cale 

electronică la adresa de e-mail: dpo@tavex.bg. Cererea urmează să fie redactată în text liber, 

iar în caz de nevoie, din partea Persoanei responsabile cu protecția datelor din cardul 

societății noastre o să vă fie acordat sprijin total în vederea formulării cererii. Tavex se 

angajează să îndeplinească în timp util solicitările dumneavoastră, referitoare la datele 

dumneavoastră cu caracter personal. Orice cerere, întrebare, solicitare sau orice altă 

corespondență legată de protecția datelor cu caracter personale va primi un răspuns în 

termen de o lună, iar în cazul în care este necesar să fie prelungită perioada specificată, veți 

fi informați cu privire la prelungire, precum și motivele pentru întârziere. Pentru a evita orice 

abuz, noi ne rezervăm dreptul de a cere date li acțiuni suplimentare din partea 

dumneavoastră în vederea stabilirii identității celui care a depus cererea și subiectul datelor 

la care se referă, care pot fi de exemplu prezentarea cărții de identitate sau introducerea 

datelor dumneavoastră de acces la profilul persoanei la care se referă datele, în fața unui 

angajat Tavex. 

(1) Dreptul să cereți accesul la datele cu caracter personal care se referă la dumneavoastră 
și în mod concret să puteți primi de la Societatea:  

(i) Confirmarea dacă sunt prelucrate date cu caracter personal care se referă la 
dumneavoastră;  

(ii) Informații cu privire la scopurile prelucrări, categoriile cu date cu caracter personal, 
destinatarii sau categoriile de destinatari, cărora le-au fost dezvăluite date cu 
caracter personal referitoare la dumneavoastră;  

(iii) Notificare într-o formă ușor de înțeles, ce conține datele cu caracter personal, 
referitoare la dumneavoastră, precum și orice informație disponibilă despre sursa 
acestora;  

(iv) Informații despre logica fiecărei prelucrări automatizate a datelor cu caracter 
personal, ce se referă la dumneavoastră. 

Permiterea accesului la datele dumneavoastră cu caracter personal este gratuit, dar 
Tavex își rezervă dreptul de a impune o taxă administrativă, în caz de recurență sau 
solicitări excesive.  
 

(2) Dreptul se a solicita ca Societatea să șteargă, corecteze sau blocheze date cu caracter 
personal ce se referă la dumneavoastră, prelucrarea cărora nu corespunde cerințelor 
Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și/sau a legislației României 
în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și să cereți ca Societatea să 
notifice terțe persoane, în fața cărora s-au dezvăluit datele dumneavoastră cu caracter 

mailto:info@tavex.bg
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personal, pentru fiecare ștergere, corectare sau blocare, cu excepția   cazurilor în care 
acest lucru este imposibil sau este legat de eforturi deosebite. Dumneavoastră puteți 
corecta sau completa anumite date cu caracter personal incorecte sau incomplete, legate 
de dumneavoastră, direct prin profilul dumneavoastră în site.  

 
(3) Dreptul să cereți de la Tavex datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse fără 

întârziere nejustificată (așa numitul drept ”de a fi uitat”) în prezența oricăruia dintre 
următoarele motive:  
(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au 

fost colectate sau prelucrate într-un alt fel;  
(ii) atunci când vă opuneți prelucrării - în cazurile în care prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru interesele legitime ale 
Tavex sau ale unei terțe părți, sau datele dumneavoastră cu caracter personal sunt 
prelucrate în scopul marketingului direct și nu există motive legale pentru 
prelucrarea acestora care să aibă un avantaj; 

(iii) atunci când prelucrarea a fost considerată ilegală;  
(iv) atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse cu scopul de 

a se respecta o obligație legală conform dreptului Uniunii Europene sau dreptului 
unui stat membru, care se aplică față de Tavex;  

(v) atunci când v-ați retras consimțământul, asupra căruia este întemeiată prelucrarea 
datelor și nu există un alt temei juridic pentru aceasta prelucrare; 

(vi) atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal au fost colectate în legătura 
cu oferirea unor servicii ale comunității informatice. 

În aceste cazuri Tavex poate să refuze să șteargă datele dumneavoastră cu caracter 
personal din următoarele cauze:  

А) în vederea exercitării dreptului la libertate de exprimare și dreptul la informare; 
B) în vederea respectării unei obligații legale, care necesită o prelucrare, prevăzută 

conform dreptului european sau dreptului unui stat membru, care se aplică față de 
Tavex, sau  în vederea îndeplinirii unei sarcini de interes public sau în timpul 
exercitării puterilor oficiale, conferite de Tavex; 

C) din motive de interes public în domeniul sănătății publice; 
D) în scopul arhivării în interes public, pentru cercetare științifică sau pentru cercetare 
istorică sau în scopuri statistice; 

E) în scopul stabilirii, exercitării și apărării unor drepturi în instanță. 
Tavex nu șterge datele atunci când are o obligație legală de a le păstra, inclusiv pentru 
apărare în cazul unor pretenții judiciare îndreptate către acesta sau pentru dovedirea 
drepturilor sale. 
 

(4) Dreptul de a-i cere lui Tavex limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter 
personal, atunci când există una dintre următoarele ipoteze: 

(i) Dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, într-un termen, 
care îi permite lui Tavex să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; 

(ii) prelucrarea acestora este ilegală, dar dumneavoastră nu doriți datele cu caracter 
personal să fie șterse, ci doar utilizarea acestora să fie limitată, 

(iii) solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor 
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(iv) Tavex nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile prelucrării, dar 
dumneavoastră le solicitați în scopul stabilirii, exercitării și apărării unor drepturi în 
instanță; 

(v) V-ați opus procesării în așteptarea unor verificări care să clarifice dacă temeiurile 
legale ale lui Tavex prevalează în fața intereselor dumneavoastră. 

Atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este restricționată 
ca urmare a solicitării dumneavoastră în acest sens, astfel de date se vor prelucra de către 
Tavex cu excepția stocării acestora, doar cu acordul dumneavoastră, sau în scopul 
stabilirii, exercitării și apărării unor drepturi în instanță, sau în scopul apărării 
drepturilor altei persoane fizice, sau din motive de interes public în cadrul Uniunii 
Europene sau într-un stat membru 
Atunci când dumneavoastră ați solicitat restricționarea prelucrării datelor 
dumneavoastră  cu caracter personal, Tavex vă va informa înainte de ridicarea restricției 
prelucrării. 
 

(5) În orice moment și pe motive legate de situația concretă a dumneavoastră aveți dreptul 
să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal, ce se referă la dumneavoastră, 
prelucrare care este necesară în scopurile apărării intereselor legitime ale lui Tavex sau 
a unei terțe părți, inclusiv profilare, ce se bazează pe astfel de interese. În aceste cazuri 
Tavex va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția 
cazului în care operatorul demonstrează că motivele legitime și imperioase care justifică 
prelucrarea primează asupra intereselor sau a drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanei vizate sau în scopul stabilirii, exercitării și apărării unor drepturi în 
instanță. 

 
 (6) Dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc pe care le-ați furnizat lui 

Tavex într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit de mașini și 
dreptul de a transfera aceste date către un alt administrator fără impediment din partea 
lui Tavex (așa-numitul „drept la portabilitatea datelor”), atunci când prelucrarea este 
realizată în mod automat și este: 

(i) întemeiat pe consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau 

(ii) necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte, sau 
(iii) pentru executarea unor dispoziții precontractuale adoptate la cererea 

dumneavoastră  
Atunci când vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor, aveți dreptul de a primi un 
transfer direct al datelor dumneavoastră cu caracter personal de la Tavex la un alt 
operator, acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. 
Exercitarea dreptului dvs. la portabilitatea datelor nu afectează dreptul de a șterge datele 
dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) și nu ar putea fi exercitat 
dacă ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora. 
 

(7) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a 
datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv profilarea, care are consecințe 
legale pentru dumneavoastră sau vă afectează în mod semnificativ, cu excepția cazului 
în care prevederile legislației aplicabile cu privire la protecția datelor cu caracter 
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personal pentru aceasta și sunt prevăzute garanții corespunzătoare pentru protecția 
drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră. 

 
(8) Dreptul de a solicita lui Tavex să vă informeze cu privire la toți destinatarii cărora le-au 

fost divulgate datele cu caracter personal pentru care au fost solicitate corectarea, 
ștergerea sau restricționarea procesării. Tavex poate refuza furnizarea acestor 
informații dacă acest lucru ar fi imposibil sau ar necesita un efort disproporționat. 

 
(9) Dreptul de a fi notificat de către Tavex fără întârzieri nejustificate în cazul în care o 

încălcare a securității datelor dumneavoastră personale poate prezenta un risc ridicat 
pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, inclusiv dreptul de a fi informat despre 
măsurile luate sau cele pe cale de a fi luate. 
Tavex nu are obligația de a vă notifica dacă: 

(i) a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele afectate de 
încălcarea securității; 

(ii) a luat ulterior măsuri pentru a se asigura că încălcarea nu prezintă un risc ridicat 
pentru drepturile dumneavoastră; 

(iii) ar necesita condiții disproporționate. 
 
(10) Dreptul de a fi notificat în cazul în care Tavex constată că, din orice motiv, nu este în 

măsură să își îndeplinească obligațiile în temeiul prezentelor Norme sau al 
reglementărilor actuale în domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

 
(11) Dreptul de a fi notificat în prealabil în cazul fuziunii, achiziției sau vânzării unor active 

ale lui Tavex, chestiune care afectează procesarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal. 
 

(12) Dreptul de a contacta Persoana responsabilă cu protecția datelor societății Tavex la 
adresa: Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 21, Et. 5, Ap .85, București , Sector 4, România, sau la 
adresa: Republica Bulgaria, orașul. Sofia 1505, sectorul „Oborishte“, Bd. „Sitnyakovo“ 
№ 48, Mall Serdika Center, nivel -1; la e-mail: dpo@tavex.bg; la telefon: +40 735 666 
888, sau telefon: +359 2 988 86 66. 
 

(13) Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere competentă, la alegerea 
dumneavoastră, în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră legate de 
protecția datelor cu caracter personal, sunt încălcate: 

 

- Comisia privind protecția datelor cu caracter personal, adresa: Republica Bulgaria, 
orașul Sofia 1592, Bd. „Prof. Tsvetan Lazarov“ № 2, telefon: +359 2 915 35 18, e-mail: 
kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, pagina web: www.cpdp.bg; 

- Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
адрес: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, 
Romania, telefon: +40 318 059 211, +40 318 059 212, +40 318 059 220, e-mail: 
presa@dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, 
pagina web: https://www.dataprotection.ro/.  

mailto:kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg/
mailto:presa@dataprotection.ro
mailto:anspdcp@dataprotection.ro
mailto:dpo@dataprotection.ro
https://www.dataprotection.ro/


17 
 

 
6. DREPTUL LA OBIECȚIE ÎMPOTRIVA UTILIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
ÎN SCOPUL PROFILĂRII SAU MARKETING DIRECT ȘI PUBLICITATE 
 
Dumneavoastră areți dreptul în ori moment, folosind ordinea și modalitatea prevăzute în 
prevederile art. precedent 5 - DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ, pentru a face obiecție 
împotrivă prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile de profilare 
sau marketing direct și publicitate, precum și împotrivă divulgarea datelor dumneavoastră 
în fața terțelor persoane și utilizarea acestora în numele lor și în scopul de profilare sau 
marketing direct și publicitate. În aceste cazuri prelucrarea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal va înceta pe viitor. 
 
7. COOKIES  

(1) Pentru buna funcționare a site-ului, în conformitate cu funcționalitatea setată de echipa 
lui Tavex, precum și în vederea îmbunătățirii experienței dumneavoastră pe site și 
personalizării vizitelor dumneavoastră, câteodată stocăm în dispozitivul 
dumneavoastră fișiere de mici dimensiuni, denumite „cookies“. Aceasta este o practică 
standard, folosită în masă de către toate site-urile din lume. Prezentul document explică 
cum facem noi acest lucru. 
 

(2) Ce reprezintă “cookie”-urile? 
“Cookie”-urile reprezintă fișiere text de mici dimensiuni, stocate de browser-ul 
dumneavoastră pe hard disk. Acestea permit identificarea dispozitivului utilizatorului și 
realizarea unui comportament corect al unei pagini web, în conformitate cu preferințele 
individuale ale utilizatorului. În acest fel este îmbunătățită funcționalitatea site-ului. De 
exemplu, prin ajutorul “cookie”-urilor poate fi salvata parola pentru fiecare sesiune, 
pentru a nu fi nevoie ca aceasta să fie introdusă de fiecare dată. “Cookie”-urile de obicei 
conțin denumire paginii web, perioada de stocare în dispozitiv și un cod unic. În anumite 
cazuri “cookie”-urile permit și o identificare personală a utilizatorilor. 
 

(3) Cum utilizăm „cookie“-urile? 
“Cookie”-urile sunt utilizate în vederea adaptării conținutului site-ului la preferințele 
utilizatorului și a optimizării utilizărilor acestuia. Ele sunt folosite pentru a se crea o 
statistică anonimă (cu privire la comportamentul utilizatorului în site) cu scopul de a se 
îmbunătăți structura, design-ul, interfața și conținutul site-ului. 
 

(4) Ce tipuri de „cookie“-uri folosim? 
Tavex folosește următoarele tipuri de „cookie“-uri: 

(i) „Cookie”-uri de sesiune (“session cookies”), care sunt temporare și de obicei 
dispozitivul dumneavoastră le șterge atunci când părăsiți pagina web în cauză, 
închideți browser-ul sau atunci când opriți dispozitivul; și 

(ii) „Cookie”-uri permanente (“persistent cookies”), care sunt stocate în dispozitivul 
dumneavoastră pentru o perioadă de timp, indicat în parametrii “cookie”-urilor și 
poate depăși un an sau până vor fi șterse manual. Aceste  “cookie”-uri pot fi utilizate 
din nou data viitoare, când vizitați site-ul. 
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(5) Tavex poate permite utilizarea “cookie”-urilor unor terțe părți (“third-party cookies”). 

Astfel de “cookie”-uri sunt legate de produse de software, care înregistrează date 
statistice anonime despre utilizator (Google Analytics, CrazyEgg, Kissmetrics etc.). 
În mod alternativ, “cookie”-urile terțelor părți pot fi asociate cu butoane sau plugin-uri 
„sociale”, care permit partajarea paginilor și interacțiune cu rețelele sociale. Ca să 
funcționeze aceste instrumente, rețelele sociale (ca de exemplu Facebook, Twitter, 
Instagram etc.) pot înregistra “cookie”-uri prin intermediul site-ului, care să 
interacționeze cu profilul anonim al utilizatorului dintr-o rețea sau să adauge date la 
informațiile colectate într-un mod sau cu scopuri, descrise în conformitate cu politicile 
respective și pagini web. 
Anumite videoclipuri, prezentate pe paginile noastre web, dar puse la dispoziție de către 
terțe părți (de exemplu YouTube), pot folosi “cookie”-uri în vederea colectării 
informațiilor anonime, ca de exemplu: cum utilizatorul a ajuns la acest videoclip, ce 
videoclipuri a mai vizualizat etc. 
Tavex nu are acces sau control asupra “cookie”-urile care sunt utilizate și puse la 
dispoziție de către terțe părți. Prezentele Norme nu se referă la modul prin care anumită 
terță parte colectează și tratează astfel de informații. Este în avantajul dumneavoastră 
să vă informați cu privire la aceste politici ale terțelor părți, pentru a cunoaște practicile 
și comportamentul acestora. 

 
(6) Datele cu caracter personal colectate de ”cookie”-uri pot fi utilizate numai pentru 

implementarea unor funcții specifice pe site, legate de utilizator. Datele cu caracter 
personal sunt criptate pentru a împiedica accesul la acestea de către persoane 
neautorizate și pentru a asigura anonimatul utilizatorului care utilizează site-ul. 
 

(7) Cum să controlați și/sau să ștergeți ”cookie”-urile? 
Majoritatea site-urilor acceptă automat cookie-urile, dar dacă nu doriți să le acceptați, 
puteți configura browser-ul pentru a le respinge. Majoritatea browser-elor web vă 
permit să controlați cookie-urile prin setările browser-ului în sine. De obicei, puteți găsi 
aceste setări în meniul „Setări”, „Opțiuni” sau „Preferințe”. Puteți șterge toate cookie-
urile care sunt deja stocate pe dispozitivul dvs., precum și setați majoritatea browser-
elor pentru a le bloca complet. Cu toate acestea, dacă faceți acest lucru, este posibil să fie 
nevoie să ajustați manual anumite setări de fiecare dată când vizitați un site și este 
posibil ca unele servicii și funcții să nu funcționeze. Din păcate, în majoritatea cazurilor 
nu există nicio opțiune universală de a dezactiva cookie-urile fără a restricționa 
funcționalitatea pe care o adaugă site-ului. 

 
(8) Pentru a afla mai mute despre “cookie”-uri – inclusiv cum să le controlați – vă rugăm 

să vizitați http://aboutcookies.org. 
 

8. PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL UNOR TERȚE 

PERSOANE  

(1) În anumite cazuri, cu scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale față de dumneavoastră 
sau a unora impuse de lege, este posibil să fim obligați sau să apară necesitatea de 

http://aboutcookies.org/
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divulgare a datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, unor terțe 
persoane, de exemplu unor parteneri contractuali sau autorități competente, și anume:  
(i) Unor autorități locale sau centrale și administrații ale acestora, inclusiv, fără se 

limitata la Comisia privind protecția datelor cu caracter personal (Republica 
Bulgaria) / Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (România), Comisia pentru protecția consumatorilor (Republica Bulgaria) 
/ Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (România), Agenția de Stat 
pentru Securitate Națională (Republica Bulgaria) / Oficiul Național de Prevenire și 
Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) (România), Agenția Națională pentru 
Venituri (Republica Bulgaria) / Agenția Națională de Administrare Fiscală 
(România), Ministerul Finanțelor (Republica Bulgaria) / Ministerul Finanțelor 
Publice (România), Ministerul Economiei (Republica Bulgaria) / Ministerul 
Economiei (România), Banca Națională a Bulgariei / Banca Națională a României, 
Autoritățile vamale, organele Ministerului Afacerilor Interne (Republica Bulgaria) / 
Ministerul Afacerilor Interne (România), organele judiciare.  Datele dumneavoastră 
cu caracter personal pot fi puse la dispoziția instituțiilor mai sus menționate, pentru 
a respecta dispozițiile acestora, pentru a executa o obligație legală sau pentru a 
proteja drepturile, patrimoniul sau securitatea societății Tavex, a clienților noștri 
sau a unor terțe persoane; 

(ii) Furnizorilor de servicii de curierat, respectiv a celor de servicii de colectare de 
ramburs, cu scopul de a furniza articole, comandate de dumneavoastră prin unul 
dintre magazinele electronice, accesibile prin site;  

(iii) Furnizorilor de servicii IT, servicii de găzduire (hosting),  servicii de mentenanță a 
bazelor de date, echipamente tehnice, software și aplicații, care pot asocia date 
despre dumneavoastră (astfel de servicii sunt legate uneori de accesarea datelor  
dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii acestor sarcini), rețele 
sociale,  motoare de căutare și de analiză web, utilizarea uneltelor pentru prelucrare 
ulterioară a conținutului generat de utilizatori; 

(iv) În scopul desfășurării unor activități promoționale, campanii de marketing și 
publicitate, inițiative PR și  organizarea evenimentelor respective, precum și pentru 
analiza eficienței acestor activități, prin utilizarea unor servicii externe ale unor 
companii specializate în anumite domenii (agenții de publicitate, de marketing, de 
media digitală sau socială), cu privire la executarea unor obligații contractuale și 
responsabilități. 
 

(2) Tavex poate pune la dispoziția datele dumneavoastră cu caracter personal terțelor 
părți ce nu au legătură cu Tavex, doar și numai în vederea îndeplinirii unor scopuri 
de prelucrare, stabilite în prealabil  stabilite, cu condiția că aceste terțe persoane se 
angajează să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal, să 
respecte cerințele legislației în vigoare la nivel european și național și a 
instrucțiunilor noastre, în conformitate cu prezentele Norme, și se abțină de la  
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice alte scopuri, decât 
în legătura cu serviciile furnizate către noi 

De asemenea Tavex poate furniza o statistică cumulată despre clienți, vânzări, tipuri de 
browser-e, sisteme de operare, internet, domenii, date demografice sau de profil, modele 
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de trafic și informații asociate de la site-urile terțelor părți, dar aceste statistice nu vor 
conține date cu caracter personal, care să vă identifice.  
 

(3) Tavex vă va notifica în cazul în care intenționează să transmită o parte sau toate datele 
dumneavoastră cu caracter personal unui stat terț sau organizație internațională, iar în 
acest caz va descrie posibilele riscuri, ce rezultă de la transferul datelor către statul terț 
în cazul lipsei unei soluții pentru o protecție adecvată sau mijloace adecvate de protecție. 

 
(4) Tavex este proprietatea societății Tavid AS – persoană juridică, înființată și având 

activitatea conform legislației Republicii Estonia, cu sediul și adresa administrativă: 
Republica Estonia, Aia 5, Harjumaa, Tallinn, 10111, înregistrată în Registrul 
Comerțului al Republicii Estonia sub № 10055700 / 1991 г., reprezentată prin Kuno 
Raak – Director executiv, ce deține filiale în Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, 
Republica Letonia, Regatul Norvegiei, Republica Polonia, Republica Finlanda și 
Regatul Suediei. Așa cum s-a menționat, este posibil ca date ale dumneavoastră cu 
caracter personal să fie divulgate societății Tavid AS sau altor societăți din grupul 
corporativ al acesteia. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că toate statele mai sus 
menționate sunt state membre ale Uniunii Europene și / sau state din Acordul privind 
Spațiul Economic European, care asigură un nivel adecvat de securitate a datelor cu 
caracter personal ale persoanelor fizice, echivalent cu cel din România, deoarece în 
toate aceste state  se aplică Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) al 
Uniunii Europene. 

 
9. NEAPLICABILITATEA NORMELOR CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Prezentul document nu se aplică în privința terțelor persoane, care vizualizează / utilizează 

un conținut, generat de un utilizator al site-ului, după ce cel dintâi a fost publicat pe site, 

inclusiv, dar fără a se limita la, informații în profilul dumneavoastră, materiale publicate sau 

trimise de dumneavoastră. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal altor 

utilizatori ai site-ului este pe riscul personal al dumneavoastră și Tavex nu se face 

responsabil pentru orice daune sau încălcări pe care le-ați suferit ca urmare a acestei 

furnizări.  

10. MODIFICARE ȘI ACCES LA NORME 

(1) Prezentele Norme sunt accesibile la adresa: https://tavex.ro/termeni-si-conditii/ și sunt 
prezentate în limba română. 

(2) Tavex își rezervă dreptul în orice moment să modifice și/sau completeze prezentele 
Norme, iar la începutul documentului va fi indicata dat ultimei actualizări. Modificările 
intră în vigoare imediat după publicarea acestora pe site, decât dacă în versiunea 
actualizată a Normelor este prevăzut altfel. Trebuie în mod periodic să vizitați aceasta 
pagină pentru a revedea Normele. Normele pot fi actualizate în orice moment, fără o 
notificare prealabilă a utilizatorilor site-ului. Tavex nu se face responsabilă în cazul în 
care un utilizator al site-ului nu a luat la cunoștință ultima variantă actualizată a 
prezentelor Norme. 

https://tavex.ro/termeni-si-conditii/

