
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE 

1.   Datele de contact ale prelucratorului de date 

Plush, un brand care creează campanii umanitare în comunitatea locală din 
Târgu Neamț reprezentată legal de către SC Promocrat Media SRL, Cod Unic 
de Identificare RO29534830, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 
J40/261/2012, cu sediul social în București, Sector 2, Str. Mihai Eminescu, nr. 
142, Ap. 1.  
 

2.   Scopul prelucrării datelor dumneavoastră personale 

Scopurile noastre, pentru care prelucrăm datele dumeneavoastră personale 
sunt: reale, prezente și legitime. 

www.deplush.ro nu prelucrează date cu caracter personal în scopuri secundare 
care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care datele 
dumneavoastră personale sunt colectate inițial. 

Totodata, nu prelucrăm date fără: 

-       Consimțământul dumneavoastră inițial 

-       A avea un interes legitim în acest sens 

-       Un temei juridic 

Înainte de a colecta datele dumneavoastră cu caracter personal vă informăm în 
legătură cu: 

-       Scopul principal pentru care colectăm aceste date 

-       Dacă avem un scop secundar și care este acela. 

Înainte de a vă colecta și prelucra datele, vă cerem consimțământul în acest 
sens. 

Tipurile de date pe care le colectăm și prelucrăm: 

2.1. Emailul dumneavoastră este colectat în următoarele scopuri: 
-  pentru înregistrarea unui cont pe site-ul www.deplush.ro 

- pentru a vă trimite informații cu privire de campanii sau alte comunicate ale 
www.deplush.ro 

2.2. Numele dumneavoastra de utilizator - username este colectat pentru: 
- înregistrarea unui cont în cadrul siteului www.deplush.ro, pentru a vă fi mai 
ușor să vă logati și pentru a vă facilita accesul rapid la istoricul campaniilor.  



*username-ul se înregistreaza doar în cazul în care vă dați consimțământul 
înregistrarii unui cont de client. 

2.3. Numele dumneavoastra este colectat pentru: 
- identificarea dumneavoastră pe platformele Plush 

- comunicarea prin newsletter   

2.4. Id-ul dumneavoastra din cookie-urile strict necesare este colectat pentru: 
-  a vă permite sa vă autentificați, să vă păstrați autentificarea pe masura ce 
navigati în paginile www.deplush.ro 

- a vă transmite informații cu privire la campaniile pe care Plush le desfășoară  

- pentru a vă face comunicări în scopul de vă informa în legătură cu progresul 
campaniei în desfășurare 

- pentru a lua decizii strategice în legatură cu viitoarele acțiuni pe care Plush le 
va desfășura 

2.7. www.deplush.ro nu prelucrează datele dumneavoastră bancare. 

  

3. Responsabilitatea prelucrării datelor dumneavoastră personale 

Procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal intra în 
responsabilitatea www.deplush.ro, reprezentat legal prin SC Promocrat Media 
SRL, Cod Unic de Identificare RO29534830, înregistrată la Registrul Comerțului 
cu nr. J40/261/2012, cu sediul social în București, Sector 2, Str. Mihai Eminescu, 
nr. 142, Ap. 1. 

Ne revin următoarele responsabilități: 

-       Determinarea scopului în care sunt prelucrate datele dumneavoastră 

-       Determinarea modului în care sunt prelucrate datele dumneavoastră 
personale 

-       Asumarea responsabilității privind buna gestionare a datelor cu caracter 
personal pe care ni le furnizați, în conformitate cu termenii și manualul de 
procedură GDPR 

În cadrul Plush există un responsabil cu protecția datelor personale, căruia vă 
puteți adresa la următoarele coordinate de contact.  

Datele de contact sunt: Cosmin Cucoș, cosmin.cucos@promocrat.ro, 
0758526248, Str. Mihai Eminescu, nr. 142, bl.1, sc.1, et.1, ap.1, Sectorul 2, 
București.  



 

4. Modul în care colectăm datele dumneavoastră de contact 

www.deplush.ro colectează datele cu caracter personal direct de la 
dumneavoastră prin următorul mod: 

-       electronic, folosind un formularul web de înregistrare pe platoformă. 

www.deplush.ro nu colectează decât datele personale stricte, în vederea 
desfășurării activității operaționale 

Atunci când furnizați datele dumneavoastră personale, în vederea folosirii 
platformei www.deplush.ro, furnizarea acestor date este: 

-       permisă și voluntară. Datele personale se furnizeaza liber: nume, email, 
fotografie de profil Facebook. Furnizarea acestor date este liberă, prin acordul 
dumneavoastră și vă puteți acorda opțiunea de a nu le furniza, însă fără aceste 
informații nu puteți beneficia de platforma www.deplush.ro.  

  

5. Baza legală vizată în colectarea datelor dumneavoastră personale 

www.deplush.ro procesează date personale “nesensibile”. 

Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale "nesensibile", 
sau obisnuite este: 

-       consimțământul dumneavoastră. Solicitarea consimțământului pe care vi-l 
cerem pentru a prelucra datele dumenavoastră justifică prelucrarea datelor 
dumneavoastră personale. 

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate în baza unor interese care 
sunt: reale, legitime și prezente. 

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în vederea 
îndeplinirii intereselor legitime pe care le urmărim. 

Totuși, interesele noastre legitime pot fi înlăturate de interesele și drepturile 
dumneavoastră fundamentale. 

www.deplush.ro vă protejează în mod adecvat, în baza manualului de 
procedură GDPR drepturile și libertățile, precum și interesele dumneavoastră. 

www.deplush.ro nu prelucreaza date sensibile. 

  

http://www.deplush.ro/
http://www.deplush.ro/


6. Stocarea datelor dumneavoastră personale 

Datele dumeanvoastra personale nu sunt stocate pentru o perioada mai mare 
decât aceea care justifică activitatea noastră. Nu stocăm datele dumneavoastră 
personale fără a exista o baza sau o nevoie reală de folosire a lor. Sunt stocate 
doar acele date care sunt indispensabile în desfășurarea activității noastre și de 
a ne onora angajamentul în raport cu dumneavoastră.   

De asemenea, ștergem datele dumneavoastră personale în momentul în care 
ne adresați această cerere. 

   

7. Siguranța datelor dumneavoastră personale 

www.deplush.ro a luat toate măsurile care îi stau la îndemână pentru 
realizarea unei securități corespunzătoare a datelor dumneavoastră personale, 
prin următoarele acțiuni: 

-       Aparatura tehnică adecvată 

-       Certifical SSL și algoritmi de securizare a datelor în cadrul platformei 
www.deplush.ro 

-       Măsuri organizatorice și procedurale special create în acest scop de 
limitare a prelucrării neautorizate și ilegale 

-       Prevenirea pierderii accidentale sau ilegale 

-       Prevenirea distrugerii accidentale sau ilegale 

În acest scop am implementat următoarele măsuri: 

11.1. Analiza breșelor de securitate 

11.2. Documentarea incidentelor de securitate 

11.3. Identificarea datelor personale care sunt impactate de incidentul de 
securitate 

11.4. Acțiunile necesare remedierii incidentului de securitate 

11.5. Limitarea consecințelor incidentelor de securitate 

11.6. Recuperarea datelor personale 

11.7. Referirea la starea inițială, de normalitate a datelor cu caracter personal  

  

8. Drepturile dumneavoastră 



In calitate de utilizator al www.deplush.ro aveți următoarele drepturi: 

Dreptul de acces și informare 
Aveți dreptul de a fi informat în orice moment dacă folosim și prelucrăm datele 
dumneavoastră personale. 

Aveți dreptul de a vi se furniza confirmarea că datele dumneavoastră sunt 
prelucrate de către noi, dacă acest lucru se întâmplă, sub următoarele condiții: 
datele cerute includ doar datele care vă privesc. 

Aveți dreptul de a primi o copie sau arhivă cu datele dumneavoastră personale 
dacă ne solicitati acest lucru și, în urma confirmării că vă prelucrăm datele ne 
solicitați și o copie a acestora. 

Suntem obligați să ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri 
nejustificate, dacă: 

-       prelucrăm datele dumneavoastră personale 

-       solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale 

-       datele dumneavoastră personale nu ne sunt necesare în chestiuni care 
sunt reglementate legal 

-       nu există un temei juridic pentru prelucrarea datelor 

-       nu avem consimțământul dumneavoastră de prelucrare sau ați retras acest 
consimțământ 

-       constatati ca datele dumneavoastră sunt utilizate în scopuri pe care nu le 
doriți 

-       Prelucrarea datelor dumneavoastră este ilegală 

Aveți dreptul de a obtine restricții privind prelucrarea datelor dumneavoastră 
personale, dacă: datele nu sunt anonime, includ doar informații care vă privesc 
sau includ alte date care pot fi legate în mod clar de dumneavoastră 

Suntem obligați să restrictionăm prelucrarea datelor dumneavoastră dacă 

-       ne solicitați acest lucru 

-       solicitați datele pentru o reclamație legală sau plângere penală 

-       obiectati ca datele dumneavoastră sunt necesare în vederea îndeplinirii 
activității [www.deplush.ro], adică nu există un temei legitim pentru 
prelucrarea lor 

Suntem obligați să vă notificăm în legătură cu restricționarea prelucrării datelor 
dumneavoastră personale 



În urma restrictionării datelor dumneavoastră personale, avem dreptul la 

-       Stocarea acestora 

-       Prelucrarea lor, în baza consimțământului dumneavoastră 

-       Prelucrarea lor, în vederea realizării unei reclamații legale 

-       Prelucrarea lor, în vederea realizării unei plângeri penale 

-       Prelucrarea lor, în exercitarea unui interes public al UE sau al unui stat 
membru 

Dacă obtineți o restricționare privind prelucrarea datelor dumneavoastră 
personale, trebuie să vă informam înainte de ridicarea restricționării. 

Dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate în scopuri de marketing digital sau 
alte scopuri de marketing, aveți dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea 
datelor dumneavoastră, în acest scop, dacă prelucrarea de date include date 
personale care vă privesc și include pseudonime sau alte asocieri de date care 
pot fi legate în mod clar de dumneavoastră. 

În urma obiecției dumneavoastră suntem obligați să nu vă mai prelucrăm 
datele în acest sens. 

Comunicarea în legătură cu exercitarea dreptului dumneavoastră în legătură cu 
prelucrarea datelor personale se face în mod scris, către noi, pe adresa de 
contact cosmin.cucos@promocrat.ro. 

Pentru identificarea dumneavoastră, este nevoie să ne trimiteți un act de 
identitate valid, CI, carnet de conducere sau pașaport, cară să conțină: număr 
de identificare, țara, perioada de valabilitate, numele complet, adresa, data 
nașterii. 

Aceste elemente au ca scop identificarea dumneavoastră ca inițiator al 
solicitării și posesor al datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Orice 
alte elemente în afara de acestea pot fi ascunse. 

Nu vom accepta alte mijloace de a vă asigura identitatea. 

Pentru a face solicitarea, este nevoie sa aveți o adresă de email validă. 

În urma transmiterii solicitării, vi se va raspunde pe adresa de email de pe care 
s-a transmis emailul către noi. 

Veți fi informat de către persoana pe care am desemnat-o responsabilă de 
protecția și gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, 
asigurându-ne că cererea dumneavoastră este analizată și soluționată. 



Timpul de raspuns pentru soluționarea unei cereri referitoare la drepturile 
dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră personale este de 14 zile. 

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere 
competentă arondată domiciliului dumneavoatră, cu condiția ca acesta să fie în 
UE sau în locul în care s-a realizat abuzul în ceea ce privește datele 
dumneavoastră cu caracter personal. 

Autoritatea de supraveghere către care ați depus plângerea vă va informa în 
legatură cu soluționarea plângerii. 

Aveți dreptul de a demara o procedura de atac judiciară în UE și în SEE 
împotriva unui operator de date personale, a unui intermediar sau a unei 
autorități din intermediul UE. 

Orice modificare a politicii de confidențialitate va fi anunțată. 

Versiunile anterioare ale politicii de confidențialitate nu sunt puse la dispoziția 
publicului și nu pot fi accesate. 

 


