
1.  Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC 

HOMA SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile 

specificate, datele personale pe care ni le furnizezi. 

SC HOMA SRL isi rezerva dreptul de a modifica acest inscris, cu notificarea anterioara a 

persoanelor. Daca aveti intrebari legate de acest aspect, va rugam sa ne scrieti mail, si vom 

raspunde la fiecare email in ordinea primirii acestora.  

Pentru noi este important ca datele personale ale clientilor sa fie in siguranta, din acest motiv 

facem toate demersurile tehnice si de securitate necesare, ca sa asiguram acest lucru.  

 

 

2. SC HOMA SRL stocheaza datele maxim 1 an de la primirea acestora.  

Denumire firma: SC HOMA SRL  

Sediu social: Bdul General Grigore Balan bl 24/A/1 

Cod Unic de Inregistrare: RO6446941 

Reg Com: J14/796/1994 

Telefon: 0728968062 

Email: office@homa88.ro  

 

3.  Scopul colectarii datelor este: 

–expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice 

natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate, 

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, 

SMS) 

 

4. Stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal 

Datele necesare sunt urmatoarele: numele Dvs, adresa de e-mail, numarul de telefon si 

adresa pentru a procesa si trimite comanda. Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în 

scopul derulării contractelor şi procesării solicitărilor Dvs. Datele Dvs. sunt salvate ţinând cont de 

termenele de păstrare conform legislaţiei fiscale şi comerciale, urmând ca după expirarea 

acestor termene datele respective să fie şterse. Această regulă nu este valabilă în cazul în 

care aţi consimţit în mod expres pentru utilizarea mai departe a datelor Dvs.  

 

5. Datele pentru serviciul newsletter 

La înregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele Dvs. sunt utilizate de SC HOMA SRL 

în scopuri promoţionale șî de marketing. Utilizarea încetează de îndată ce renunţaţi la 

serviciul newsletter. Puteţi renunţa oricând la serviciul newsletter. 

 

6. Utilizarea de cookie-uri  

Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt salvate de browser-ul Dvs. de internet şi servesc 

pentru a face pagina noastră de internet per total mai uşor de utilizat, mai eficientă şi mai 

sigură. Cookie-urile nu cauzează daune computerului Dvs. şi nu conţin viruşi. Puteţi împiedica 

instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului Dvs.  

Pagina noastră online conţine cookie-uri. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în 

scop statistic. Vă atragem atenţia asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri 

se poate întâmpla să nu puteţi utiliza toate funcţiile paginii noastre de internet. 
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Cookie-urile necesare sunt cele de o singura sesiune de utilizare. Scopul acestora este sa 

usure navigatia pe site. Durata acestor cookie-uri este pana la inchiderea sesiunii, dupa care 

sunt sterse automat.  

Cookie-urile plasate de catre o terta parte (analitica) – Google Analytics. Aceste cookie-uri 

aduna informatii privind folosirea site-ului web. Aceste informatii sunt folosite pentru 

imbunatatirea serviciilor oferite, si navigarea mai usoara a siteului. Acestea raman pe 

calculatorul utilizatorului pana la expirarea acestora, sau pana cand utilizatorul le sterge.  

 

7. Informatii necesare pentru comanda 

Pentru plasarea unei comenzi, avem nevoie de urmatoarele date: numele Dvs, adresa de 

livrare, datele de facturare, adresa de email, si numarul Dvs de telefon. Fara acestea nu 

putem trimite comanda.  

 

8. Transmiterea în scopul procesării comenzii 

Datele cu caracter personal stocate de noi sunt transmise mai departe în scopul procesării 

comenzii către societatea de transport însărcinată cu efectuarea livrării, în măsura în care 

acest lucru este necesar pentru livrarea produsului.  

 

9. Pagina noastră de internet şi celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin 

măsuri tehnice şi organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor Dvs. de 

către persoane neautorizate precum şi împotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs.  

Este necesar să trataţi în permanenţă cu confidenţialitate datele Dvs. de acces şi să închideţi 

fereastra de browser când terminaţi vizitarea paginii noastre de internet.  

 

10. Drepturile persoanelor vizate, clientilor  

 Persoana privată are dreptul de a avea acces la datele sale și la informații cu privire 

la felul și scopul în care îi sunt folosite datele. 

 

 Pentru a se asigura că datele sale sunt corecte și complete, persoana fizică are 

dreptul la rectificare. În cazul unei sesizări, operatorul de date are obligația de a 

actualiza datele persoanei vizate, astfel încât acestea să reflecte realitatea și să nu 

cauzeze nici un prejudiciu. 

 

 Persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, ori 

de câte ori acestea consideră că le sunt folosite în scopuri nelegitime sau dacă și-au 

atins scopul pentru care au fost colectate. Operatorul de date are obligația de a se 

conforma întocmai și imediat. 

 

 În cazul în care există suspiciuni că datele cu caracter personal ale unei persoane sunt 

folosite în alte scopuri decât cele declarate sau că acestea sunt incorecte, el are 

dreptul de a restricționa procesarea lor. 

 

 Articolul 20 din GDPR vorbește despre dreptul la portabilitatea datelor. În acest sens, 

operatorul de date trebuie să pună la dispoziția persoanei toate datele pe care le 

deține despre ea. Ele trebuie să fie într-un format corect și universal compatibil din 

punct de vedere tehnic. Aceasta asigură transmiterii datelor către un alt operator de 

date, fără a ridica obligații financiare din partea persoanei vizate. 

 



 În cazul în care datele personale ale unei persoane sunt folosite in scopuri comerciale 

sau în acțiuni de profilare, individul are dreptul de a obiecta și a se opune în orice 

moment. 

 

 

 

 

 


