
 
 

 
 
 

 

Politica de confidenţialitate pe site-ul 

www.origini.com.ro 

 

Societatea ORIGINI PI SRL este operator de date personale în scopuri de 

marketing, reclamă şi servicii comerţ, înregistrat la Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 

0000458. În conformitate cu legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, Societatea ORIGINI PI SRL garantează securitatea şi 

confidenţialitatea datelor utilizatorilor site-ului, a tuturor informaţiilor 

transmise de utilizatori, primate şi stocate prin sistemul informatic. 

Informaţiile referitoare la numele, numărul de telefon, adresa de e-mail sau 

adresa dumneavoastră vor fi înregistrate în baza de date a Societăţii 

ORIGINI PI SRL.  Toate informaţiile sunt înregistrare doar în acord cu 

autorizaţia primită şi menţionată mai sus. Scopul colectării acestor 

informaţii constă în: informarea cu privire la starea comenzilor 

dumneavoastră, uşurarea procesului de comandă, activităţi de promovare 

şi evaluare a bunurilor şi serviciilor, activităţi de marketing şi publicitate, 

activităţi de cercetare de piaţă, monitorizare şi statistică a 

comportamentului clienţilor.  

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont şi/ sau de 

Comandă, dumneavoastră declaraţi si sunteţi de acord ca datele completate 

să fie salvate în baza de date a magazinului online ORIGINI şi vă daţi acordul 

expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate, 

prelucrate de către Societatea ORIGINI PI SRL.  

 



 
 

 
 
 

 

Aşadar, toate datele colectate sunt folosite exclusiv de către Societatea 

ORIGINI PI SRL şi doar pentru a obţine date statistice privind utilizatorii 

platformei online şi al consumatorilor săi, şi acestea în vederea armonizării 

cererii cu oferta de produse, îmbunătăţirii serviciilor post vânzare, 

respectând prevederile legale în vigoare si subscriidu-se scopului declarat 

mai sus. 

Societatea ORIGINI PI SRL nu încurajează transmiterea mesajelor electronice 

nesolicitate, nu furnizează adrese de e-mail altor persoane fizice sau 

juridice, nu vinde şi nu oferă către terţi adresele de e-mail, numerele de 

telefon obţinute prin intermediul site-ului www.origini.com.ro. 

De asemenea, Societatea ORIGINI PI SRL nu divulgă datele personale ale 

utlizatorilor niciunei persoane care accesează paginile acestui site, fără 

acordul utilizatorului explicit în acest sens.  

Societatea  ORIGINI PI SRL aplică măsuri de securitate stricte pentru 

protejarea datelor gestionate, precum şi pentru a ne asigura că aceste date 

nu sunt pierdute, expuse, alterate sau folosite în alte scopuri decât cele 

normale. La cererea autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale 

sau alte verificări legale, datele personale vor fi transmise în conformitate 

cu legile în vigoare.  În baza unui e-mail trimis către contact@origini.com.ro  

vă puteţi exercita în mod gratuit dreptul pentru o solicitare pe an, în 

vederea confirmării faptului că datele personale furnizate de 

dumneavoastră sunt sau nu sunt prelucrate de către Societatea ORIGINI PI 

SRL. 

Puteţi cere rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea, transformarea în 

date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 



 
 

 
 
 

personal şi libera circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete 

sau inexacte, precum şi notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite 

datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu 

presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi 

lezat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


