
POLITICA DE PROTEJARE A DATELOR PERSONALE ALE CONSUMATORILOR 

Entitatea responsabila pentru prelucrarea datelor personale pentru acest website este FROMAGERIES BEL SA. 

Inainte de a ne comunica datele dumneavoastra personale si de a ne acorda consimtamantul pentru 
prelucrarea acestora, va recomandam sa cititi cu atentie aceasta Politica privind protejarea confidentialitatii 
consumatorilor nostri. 

1. ANGAJAMENTUL GRUPULUI BEL PRIVIND PROTEJAREA CONFIDENTIALITATII SI DATELOR PERSONALE ALE 
CONSUMATORILOR 

"Date personale" (in continuare "PD") sunt orice informatii colectate despre consumatorii nostri, care sunt 
persoane fizice ce ne permit sa le identificam direct sau indirect. 

Pentru a indeplini mai bine cerintele tuturor consumatorilor nostri si pentru a crea o relatie stransa cu 
dumneavoastra, Grupul colecteaza date personale in diverse moduri. Trebuie sa aveti incredere ca informatiile pe 
care ni le comunicati noua si marcilor noastre nu sunt dezvaluite. 

Grupul nostru se angajeaza sa nu va incalce viata privata si ca datele dumneavoastra personale sa fie colectate 
si retinute in mod complet sigur si transparent. 

Ca parte a angajamentului nostru de indeplinire a cerintelor, am implementat o politica de protectie a 
confidentialitatii consumatorilor nostri. Politica noastra prevede conditiile in care BEL utilizeaza datele 
dumneavoastra personale. 

Entitatea responsabila pentru prelucrarea datelor personale pentru acest website este FROMAGERIES BEL SA. 

2. PROTECTIA DATELOR PERSONALE ALE CONSUMATORILOR: PRINCIPII 

Legitimitate: datele vor fi colectate doar in scopuri particulare, explicite si legitime. Prelucrarea nu va viza 
datele sensibile (origini rasiale sau etnice, opinii politice, filosofice sau religioase, apartenanta la un sindicat, 
sanatate, viata sexuala, infractiuni, condamnari penale sau masuri de securitate). 

Relevanta si acuratete: ne asiguram ca datele colectate sunt corespunzatoare, relevante si neexcesive date 
fiind scopurile pentru care au fost colectate, si ca sunt exacte, complete si, daca este necesar, actualizate. 

Transparenta: la momentul colectarii datelor personale, veti fi informat cu privire la orice informatie 
referitoare la colectarea si prelucrarea datelor despre dumneavoastra, in special despre motivul pentru care sunt 
colectate datele. 

Limita de pastrare: datele personale vor fi retinute pentru o perioada de timp ce nu depaseste perioada 
necesara scopului in care sunt colectate si prelucrate datele; 

Consimtamant: consimtamantul dumneavoastra va fi necesar inaintea oricarei colectari de date personale, in 
scopuri ce vor fi descrise la momentul colectarii acestora; 



Acces, corectura, obiectie: puteti accesa si solicita oricand corectarea sau stergerea datelor dumneavoastra 
personale. De asemenea, puteti obiecta impotriva utilizarii datelor dumneavoastra personale. Pentru a exercita 
aceste drepturi, va rugam sa consultati Articolul 11 al Politicii. 

Confidentialitate si securitate: Grupul BEL se angajeaza sa prelucreze datele dumneavoastra personale intr-un 
mod ce garanteaza confidentialitatea si securitatea datelor personale prin implementarea unor masuri tehnice si 
organizationale adecvate. 

3. DOMENIU DE APLICARE 

Aceasta politica se aplica intregii prelucrari a website-ului www.distractivdemancat.ro ce apartine entitatilor 
grupului Bel, la care ati fi putut fi redirectionat pe durata navigarii dumneavoastra: 

4. DATE PERSONALE COLECTATE 

In functie de tipul relatiei pe care o avem cu dumneavoastra, este posibil sa va solicitam informatii despre 
dumneavoastra si/ sau membrii familiei dumneavoastra, cum ar fi: 

• date de contact (nume, prenume, numar de telefon, e-mail, etc.) 
• informatii despre starea civila a unei persoane (data nasterii, etc.) 
• informatii despre gospodaria dumneavoastra (numarul de persoane si varsta lor, etc.) 
• obiceiurile dumneavoastra privind consumul de produse lactate/ branza 

5. MOMENTUL COLECTARII 

In functie de scopurile pentru care sunt prelucrate "datele personale", colectarea poate avea loc in diverse 
momente, printre care: 

• Cand contactati serviciul pentru consumatori (Intrebari, Plangeri, etc.) 
• Cand luati parte la programe sau initiative de marketing (concursuri, jocuri, abonari la scrisori de 

notificare, etc.) 
• Cand vizitati website-urile grupului BEL 

6. SCOPURILE COLECTARII DATELOR 

Numai cu consimtamantul dumneavoastra: 

• Indeplinirea tuturor solicitarilor dumneavoastra din punct de vedere al serviciului pentru 
consumatori 

• Imbunatatirea produselor noastre, in special, datorita unei mai bune cunoasteri a nevoilor si 
dorintelor dumneavoastra 

• Descarcarea cupoanelor de reducere 
• Trimiterea scrisorilor de notificare, a promotiilor sau a ofertelor de la parteneri, atunci cand ne 

autorizati sa facem acest lucru. Va puteti dezabona oricand de la aceste scrisori de notificare apasand link-ul 
furnizat in subsolul acestor e-mailuri; 

• Participarea la un concurs de marci 

http://www.distractivdemancat.ro/


• Abordarea dumneavoastra cu un continut publicitar relevant pe website-urile partenerilor sau ale 
editorilor 

• Securizarea si imbunatatirea utilizarii website-urilor grupului BEL (navigare, siguranta datelor, etc.). 

7. DISTRIBUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRA PERSONALE 

Ca parte a gestionarii relatiei noastre, vom transmite "datele personale" catre beneficiari interni si externe: 

Intern, personalului autorizat al entitatilor noastre, in special catre: 

• Servicii IT 
• Servicii marketing 

Extern catre: 

• Furnizori de servicii externe de marketing in scopul indeplinirii solicitarilor dumneavoastra si 
trimiterii comunicarilor noastre catre dumneavoastra (scrisori de notificare, promotii sau oferte de la 
parteneri) 

• Parteneri de afaceri, companii care conduc operatiuni promotionale destinate sa va permita sa 
beneficiati, cu acordul dumneavoastra, de ofertele noastre speciale si reduceri cu consimtamantul 
dumneavoastra 

• Companii publicitare care sa va furnizeze continut relevant pe website-urile lor (de exemplu, prin 
audienta personalizata) cu consimtamantul dumneavoastra 

De asemenea, este posibil sa fie necesar sa transmitem informatiile dumneavoastra autoritatilor locale, ca 
urmare a unei obligatii legale sau la cererea unei autoritati administrative imputernicite sa faca acest tip de solicitare 

8. SECURITATE 

BEL depune toate eforturile, luand masuri tehnice adecvate, pentru a va proteja impotriva distrugerii, 
accidentale sau de alt tip si a pierderii sau modificarii accidentale, dezvaluirii sau accesarii neautorizate a "datelor 
dumneavoastra personale". 

9. COOKIE-URI 

BEL va informeaza ca poate utiliza "cookie-uri" temporare, care sunt valabile doar pe durata unei sesiuni de 
vizitare a Website-ului. 

Ce este un cookie? 

Cookie-urile sunt date plasate pe computerele sau dispozitivele dumneavoastra mobile. Acestea se pot 
distinge dupa identificatorii unici ai acestora, asociati cu computerele sau telefoanele dumneavoastra. Ele va permit 
sa aveti o experienta buna in calitate de consumator pe website-urile dumneavoastra preferate, intrucat retin 
actiunile si preferintele dumneavoastra. Prin urmare, nu este nevoie sa va introduceti preferintele de navigare de 
fiecare data cand utilizati site-ul, cum ar fi locatia, fontul sau limba. Aceste "cookie-uri" sunt stocate in RAM in 
computerul dumneavoastra. Nu ne permit sa va identificam; cu toate acestea, ele inregistreaza informatii legate de 



navigarea computerului dumneavoastra pe Website (paginile pe care le-ati accesat, data si ora accesarii, etc.) pe 
care le putem citi pe durata accesarilor dumneavoastra ulterioare. 

Scopul datelor colectate datorita "cookie-urilor" este sa va identificam atunci cand doriti sa va conectati la 
spatiul dumneavoastra personal si sa va pastrati conexiunea pe Website. 

Cum le utilizam si pentru ce le utilizam? 

In continuare este un tabel ce rezuma diverse tipuri de cookie-uri, pe care le putem utilizam pentru website-ul 
vacutavesela.com Pentru utilizarea neintrerupta a website-ului, pentru a putea vizualiza mai intai continutul potrivit 
si pentru a beneficia de o afisare mai buna a website-ului, va invitam sa intelegeti modul in care aceste cookie-uri 
sunt utilizate si destinate sa va ofere un serviciu de o calitate mai buna. 

Cookie-uri obligatorii pentru operarea website-ului 

Acestea sunt necesare pentru operarea corecta a platformei. Sunt concepute pentru a indeplini nevoile 
serviciilor cheie, cum ar fi conectarea securizata si definirea preferintelor de confidentialitate. Puteti permite sau 
bloca aceste cookie-uri direct in browser-ul dumneavoastra, dar in acest din urma caz este posibil sa nu puteti folosi 
platforma in totalitate [Lista de cookie-uri] 

Cookie-uri functionale 

Aceste cookie-uri ne permit sa evaluam traficul pe website si sa dezvoltam resurse pentru imbunatatirea 
performantei. Acestea urmareasc activitatea dumneavoastra pe website-ul nostru si ne informeaza despre 
continutul de care sunteti cel mai interesat. Datorita lor, va putem oferi un continut mai relevant si urmari 
schimbarile platformei noastre. In sfarsit, acestea retin de asemenea datelor de logare, evitand asadar solicitarea 
unei noi logari, retin continutul cosului dumneavoastra de cumparaturi si ofera o structura mult mai consistenta a 
platformei. 

Cookie-uri personalizate 

Aceste cookie-uri ne permit sa va cunoastem mai bine. Ele inregistreaza preferintele dumneavoastra si ofera 
informatii legate de gusturile dumneavoastra. Neacceptand cookie-urile nu veti primi propuneri personalizate, sau 
va trebui sa va redefiniti criteriile la fiecare conectare. 

Cookie-uri publicitare 

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru trimiterea reclamelor, al caror continut se potriveste cu nevoile 
dumneavoastra in mod general. In cazul nostru, acest lucru va permite, in special sa distribuiti un element din 
continutul nostru pe retelele de socializare. 

Va informam ca puteti obiecta impotriva "cookie-urilor" salvate pe computerul dumneavoastra prin 
configurarea browser-ului dumneavoastra, dupa cum urmeaza: 

• Daca navigati pe internet utilizand Internet Explorer (Microsoft): in functia "Tools", "Internet 
Options", apasati "Privacy". Apoi in "Advanced Privacy Settings", apasati "Override automatic cookie 
handling" si alegeti "Block all cookies" (interne si de la terte parti). Apasati "OK". 



• Firefox: functia "Tools" si apoi "Options". In sectiunea "Privacy" verificati "Send websites a "Do Not 
Track" signal that you don't want to be tracked". Apasati "OK". 

• Chrome, apasati "Settings" si apoi "View Advanced settings". In sectiunea "Privacy", apasati 
"Content settings" si definiti alegerea dumneavoastra in sectiunea pentru Cookie-uri. 

• If you use versions of browsers other than those mentioned: please refer to the relevant help files or 
the user guide. 

10. DATE RETINUTE DE BEL 

Conform legilor in vigoare, datele personale vor fi retinute doar pentru perioada necesara scopului pentru 
care datele au fost colectate si prelucrate. 

Intrucat va retinem datele personale pentru: 

• Indeplinirea tuturor solicitarilor dumneavoastra din punct de vedere al serviciului pentru 
consumatori vom pastra aceste date pentru o perioada de retinere de 2 ani 

• Imbunatatirea produselor noastre, in special, datorita unei mai bune cunoasteri a nevoilor si 
dorintelor dumneavoastra vom pastra aceste date pentru o perioada de retinere de 2 ani 

• Descarcarea cupoanelor de reducere vom pastra aceste date pentru o perioada de retinere de 2 ani 
• Trimiterea scrisorilor de notificare, a promotiilor sau a ofertelor de la parteneri, atunci cand ne 

autorizati sa facem acest lucru. Va puteti dezabona oricand de la aceste scrisori de notificare apasand link-ul 
furnizat in subsolul acestor e-mailuri; vom pastra aceste date pentru o perioada de retinere de 2 ani 

• Participarea la un concurs de marci vom pastra aceste date pentru o perioada de retinere de 2 ani 
• Abordarea dumneavoastra cu un continut publicitar relevant pe website-urile partenerilor sau ale 

editorilor vom pastra aceste date pentru o perioada de retinere de 2 ani 
• Securizarea si imbunatatirea utilizarii website-urilor grupului BEL (navigare, siguranta datelor, etc.) 

vom pastra aceste date pentru o perioada de retinere de 2 ani 

11. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA PRIVIND DATELE DUMNEAVOASTRA PERSONALE 

Beneficiati de toate drepturile in temeiul legislatiei aplicabile privind protectia datelor personale. In acest sens, 
puteti, in mod particular, oricand, sa solicitati accesul la "datele personale" colectate de BEL si sa solicitati 
modificarea acestora, contactand Serviciul nostru pentru Consumatori la adresa de mai jos sau apasand urmatorul 
link: 

BEL Consumer Service: http://www.groupe-bel.com/fr/footer/service-consommateur 

Adresa: 2 Allee de Longchamp - 92150 Suresnes - France 

Telefonul consumatorului: 021 205 99 05, Zilnic: 08:00-22:00 

Email: info-ro@groupe-bel.com 

In mod similar, daca "datele dumneavoastra personale" nu sunt exacte, complete sau actualizate, puteti 
comunica orice schimbari necesare la adresa de mai sus. 



De asemenea, va puteti exercita dreptul de opunere luand legatura cu Serviciul pentru Consumatori la adresa 
de mai sus. In mod particular, daca prelucrarea datelor personale se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, 
aveti dreptul sa va retrageti consimtamantul oricand pentru a refuza orice prelucrare ulterioara. 

Toate solicitarile vor fi prelucrate in cel mai scurt timp posibil si in conformitate cu legea aplicabila. 

12. PROTEJAREA DATELOR PERSONALE ALE COPIILOR 

BEL considera ca parintii trebuie sa fie informati despre relatia pe care compania si marcile acesteia o leaga cu 
copiii acestora. Prin urmare, grupul BEL se angajeaza sa solicite adresa electronica a parintilor/ tutorilor utilizatorilor 
paginilor web, care au sub 15 ani pentru a le trimite o copie a e-mailului de inregistrare trimis copiilor acestora. 

In orice moment, printr-o simpla cerere catre serviciul pentru consumatori, parintii/ tutori vor putea accesa 
datele personale stocate despre copilul lor si, daca doresc, pot solicita stergerea acestora din baza noastra de date. 
In mod similar, parintii/ tutorii isi pot exercita toate drepturile de care copilul beneficiaza in conformitate cu 
normele aplicabile privind drepturile referitoare la date personale luand legatura cu serviciul pentru consumatori 
conform termenilor prevazuti in Articolul 11 al acestei Politici. 

13. ACTUALIZARE 

Aceasta Politica poate fi modificata in mod periodic. Va vom informa despre aceste evolutii, daca va 
recomandam de asemenea sa o cititi cu regularitate. 
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