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Informare despre prelucrarea datelor personale de către Felicia Shopping Center S.R.L. 

Introducere 

În cele de mai jos puteți să vă informați asupra prelucrării datelor Dumneavoastră personale de către Felicia 
Shopping Center S.R.L. (cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr. 133, Central Business Park, Clădirea A, 
Secțiunea A 2.35, Etaj 2, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 
sub nr. J40/20883/2006, având codul de înregistrare fiscala RO 19834643, cu punct de lucru în Iași, Str. Bucium 
nr. 36, Jud. Iași(”Societatea”), despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
European 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 (în cele ce urmează: „GDPR”) și 
despre regulamentele aferente de protecție în gestionarea datelor cu caracter personal.   

În cele de mai jos, Societatea in calitate de Operator de date cu caracter personal va stabili scopul și mijloacele 
de gestionare ale datelor Dumneavoastră personale. În legătură cu gestionarea datelor personale puteți să vă 
exercitați drepturile Dumneavoastră de mai jos și față de Societate. 

Gestionarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal 

Societatea va gestiona datele Dumneavoastră personale exclusiv pe baza legală corespunzătoare, pentru o 
perioadă necesară pentru atingerea scopului concret pentru care aceasta actiune are loc. 

În cele de mai jos veți găsi o privire de ansamblu despre acele obiective pentru care Societatea va gestiona 
datele Dumneavoastră personale, inclusiv și prezentarea obiectivelor gestionării datelor. Toate obiectivele de 
gestionare a datelor în același timp vor conține informații despre cele de mai jos:  

• Baza legală a gestionării datelor Dumneavoastră personale pentru obiectivul dat; 

• Extinderea gestionării datelor; 

• Sursa datelor personale;  

• Informații despre persoanele care pot avea acces la datele Dumneavoastră personale; 

• Informații despre perioada de stocare ale datelor Dumneavoastră personale de către Societate.  

În cazul în care baza legală de gestionare ale datelor Dumneavoastră personale este interesul legitim al unei 
terțe persoane, veți primi de asemenea o informare despre caracterul interesului legitim.  

Scopul gestionării datelor Cookies, îmbunătățirea experienței utilizatorilor de 
pagini web 

Descrierea scopului de gestionare ale 
datelor 

Societatea foloseste cookies pe pagina de web 
www.felicia-iasi.ro a acesteia (”Pagina de web”) 
pentru a ajusta serviciile oferite utilizatorilor la 
nevoile acestora prin colectarea si stocarea 
informatiilor referitoare la preferintele de cautare, 
setari personale si identificare.   

Un fisier de tip cookie este un scurt fisier text pe care 
un site web îl stocheaza pe calculatorul dvs. personal, 
pe telefon sau pe orice alt dispozitiv si care conține 
informații despre istoricul dvs. de navigare pe acel 
site web. 

Cu ajutorul fișierelor de tip cookies, Pagina de web 
stochează pentru o anumită perioadă de timp 
operațiile si setările personale ale utilizatorului (de 
exemplu: numele utilizatorului, limba, măsura 
fontului și setări personale în legatură cu vizualizarea 
Paginii web), și în acest fel utilizatorul nu este nevoit 
să le transmită de fiecare dată când acesta/ aceasta 

http://www.felicia-iasi.ro/
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vizitează Pagina web sau când navighează de pe un 
site pe altul. 

Atunci când utilizatorul vizitează Pagina web, sunt 
utilizate următoarele fișiere de tip cookies: 

• Fișiere de tip cookies temporare: Aceste cookies 
sunt necesare pentru navigarea pe Pagina web. 
Aceste cookies sunt fie introduse încă o data 
după 30 de minute sau șterse după ce părăsiți 
site-ul. 

• Fișierele de tip cookies permanente: Aceste 
cookies sunt folosite pentru a recunoaște 
browserul utilizatorului atunci când utilizatorul 
vizitează Pagina web. Aceste cookies sunt 
stocate pe calculatorul utilizatorului până la 
momentul în care sunt șterse manual de către 
utilizator.  

• Fișierele de tip cookies de performanță: Scopul 
acestor cookies este de a permite Societății să 
colecteze date anonime din istoricul 
utilizatorului în relația sa cu Pagina web. Aceste 
cookies înregistrează paginile și link-urile 
vizitate. Aceste cookies fac posibil ca Societatea 
să folosească preferințele utilizatorului, atunci 
când vizitează Pagina web din nou. Ca rezultat al 
celor de mai sus, Societatea poate oferi 
Utilizatorului informații și oferte interesante.   

• Fișierele de tip cookies pentru funcționalitate: 
Aceste cookies sunt folosite pentru stocarea 
setarilor (cum ar fi setările pentru limba sau 
mărimea fontului) care sunt setate de utilizator 
pe Pagina web. Ca rezultat al acesteia, 
funcționalitatea Paginii web este îmbunătățită 
pentru avantajul utilizatorului. Aceste cookies 
sunt șterse după 30 de minute. 

• Cookies pentru terțe părți: Aceste cookies sunt 
folosite pentru colectarea datelor anonime din 
istoricul utilizatorului în relația sa cu Pagina web 
și cu alte pagini web. Aceasta permite Societății 
să dirijeze preferințele utilizatorului mult mai 
adecvat atunci când utilizatorul folosește Pagina 
web încă o dată. Ca rezultat, Societatea poate 
oferi informații și oferte interesante 
utilizatorului, Cu privire la Google Analytics, 
Pingdom, Polyfill, BingAds și GoogleAdwords, 
cookies pentru terțe părți sunt aplicate în 
legatură cu informațiile detaliate care se 
regăsesc mai jos:   

o Google Analytics: Aceasta Pagina web 
folosește Google Analytics, care este 
sistemul de analiză oferit de Google Inc., 
1600 AmphitheatreParkway, Mountain 
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View, CA 94043, SUA. Google Analytics 
utilizează cookies care analizează folosința 
Paginii web. Aceste informații obținute de 
cookies (incluzând adresa IP a utilizatorului 
și adresa URL a paginilor de internet 
vizitate) sunt de obicei transferate și 
stocate pe unul dintre serverele Google din 
SUA. Prin activarea anonimizării adresei IP 
pe Pagina de web, adresa IP este 
prescurtată înaintea transferului între 
statele Uniunii Europene sau către alte 
state contractante ale convenţiei 
Comunităţii Economice Europene. Adresa 
în întregime va fi transferatădoar în cazuri 
excepționale pe unul dintre serverele 
Google din SUA, unde va fi prescurtată. 
Aceste informații sunt folosite de Google în 
interesul Societății pentru a evalua 
conduita utilizatorului pe Pagina web, 
pentru a întocmi raporturi cu privire la 
activitățile pe Pagina web și pentru a 
presta pe viitor servicii Societății în 
legătură cu Pagina web și utilizarea 
internetului. Adresa IP anonimizată din 
browserul userului transferată de Google 
Analytics nu va fi îmbinată cu alte date ale 
Google. Aceste date sunt stocate pentru o 
perioada de 6 luni. Societatea nu 
stocheazădatele colectate de Google 
Analytics. Utilizatorul poate impiedica 
colectarea de date generate de cookies și 
care au legatură cu utilizarea Paginii web 
(incluzând aici și adresa IP a utilizatorului) 
de către Google cât și procesarea acestora 
de Google dacă utilizatorul descarcăși 
instalează insertul motorului de căutare 
disponibil la următorul link:  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=de.  

Informații detaliate referitoare la politica 
Google cu privire la termenii de utilizare și 
confidențialitate sunt disponibile prin 
accesarea următorului link:   

http://www.google.com/analytics/terms/d
e.htmlși 

https://www.google.at/intl/at/policies/. 

o Google AdWords: Google AdWords este un 
serviciu al Google Inc., cu sediul în 1600 
AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 
94043, SUA. Google AdWords folosește 
cookies. Dacă utilizatorul a accesat Pagina 
web prin intermediul unei reclame Google, 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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Google AdWords plasează un cookie la 
terminalul utilizatorului. În acest timp este 
creat un număr de identificare 
pseudonimizat (ID). Cu acest ajutor, 
Societatea și Google sunt în măsură să 
recunoască dacă cineva a accesat reclama 
și astfel dacă cineva a accesat Pagina web. 
Pot fi întocmite statistici anonimizate din 
aceasta procedură. Utilizarea cookie-urilor 
AdWords permite Google și Societății 
săplasezepublicitatea mai exact pe baza 
evaluării vizitelor anterioare ale 
utilizatorului pe Pagina web și pe alte 
pagini web. Aceste cookie-uri sunt șterse 
după 30 de zile. Informația generată de 
cookies (inclusiv adresele IP) sunt 
transferate de Google pe un server din 
SUA, unde sunt stocate. Google respectă 
prevederile privind protecția datelor din 
Acordul "Privacy Shield" și este membru 
înregistrat în programul "Privacy Shield" al 
Departamentului de Comerț din SUA.  

Google transferă datele terților doar pe 
baza reglementărilor legale sau în cadrul 
ordinelor de procesare. Dacă utilizatorul se 
conectează cu un cont Google, Google 
corectează informațiile contului cu 
informațiile procesate în AdWords. 

Utilizatorul poate să împiedice stocarea 
cookie-urilor Google AdWords atât prin 
setarea corespunzătoare a browserului 
său, cât și prin accesarea următorului link: 
(https://myaccount.google.com/intro/priva
cycheckup/1?hl=de), dacă utilizatorul s-a 
logat cu contul său Google. În cazul în care 
utilizatorul nu și-a folosit contul Google la 
conectare, utilizatorul poate modifica 
setările browserului. Informații detaliate 
privind condițiile de utilizare și politica de 
confidențialitate a Google sunt disponibile 
la următorul link: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Utilizatorul are posibilitatea de a întreține și / 
sau dacă el/ ea dorește să șteargă cookie-urile. 
Pentru mai multe informații, vizitați 
www.cookie.org. Utilizatorul poate șterge toate 
modulele cookie stocate pe computer și, în cazul 
majorității browserelor, utilizatorul poate 
dezactiva instalarea cookie-urilor, adică 
utilizatorul poate configura browser-ul său într-
un mod care să nu permită plasarea unui semn 
unic de identificare pe computerul utilizatorul. 
Cu toate acestea, în acest caz se poate întâmpla 

https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=de
https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de


FELICIA Shopping Center S.R.L. 
Informare privind protecția datelor 
25 mai 2018 
 

ca în toate cazurile în care utilizatorul vizitează o 
anumită pagină de web, utilizatorul trebuie să 
efectueze manual anumite setări și să ia în calcul 
faptul că anumite servicii și funcții ar putea să nu 
funcționeze (de exemplu, în cazul soluțiilor 
personalizate) anumite funcții ale serviciului în 
cea mai mare măsură posibilă. 

Linkurile către setările celor mai populare 
browsere și cookies sunt următoarele: 

Google Chrome: 

https://support.google.com/accounts/answer/6
1416?hl=en 

Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-
information-websites-store-on-your-computer 

Microsoft Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/en-
gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies# 

Microsoft Edge: 

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-
microsoft-edge-and-privacy 

Safari: 

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=
hu_HU&viewlocale=en_US 

Temei legal Consimțământul liber, specific, informat și lipsit de 
ambiguitate al utilizatorului prin utilizarea Paginii web 
(articolul 6 alin. (1) lit. a) din GDPR). 

Interesul legitim al Societății de a atinge scopurile 
specificate la fiecare tip de cookie-uri (articolul 6 alin. 
(1) lit. f) din GDPR). 

Categoria datelor personale Adresa IP a calculatorului utilizatorului dacă tipul de 
cookie specificat mai sus colectează date personale.  

Sursa datelor personale Utilizatorul ca subiect de date 

Destinatarii datelor personale CBRE REAL ESTATE CONSULTANCY S.R.L. (cu sediul 
social în B-dul Lascar Catargiu nr. 47-53, etaj 2, 
unitatea E2.29, camera 6, Sector 1, București, în 
calitate de operator de date si procesator al datelor 
obținute de la Felicia Shopping Center S.R.L. 

Administrator al Paginii Web: 

Numele companiei: Amaranthria S.R.L. 

Cu sediul în: Iași, Aleea Petre Buzatov nr. 11B, 
demisol, birou 10, Jud. Iași. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU&viewlocale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU&viewlocale=en_US
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Număr de telefon: +40 749 810 452 

E-mail: constantin.cosuleanu@amaranthria.ro 

Perioada de stocare a datelor cu caracter 
personal 

Pentru perioada de timp aferentă fiecărui tip de 
cookie astfel cum este menționată în descrierea 
scopului procesării datelor cu caracter personal.  

Luarea automată a deciziilor 

Decizia automată este o decizie a Societății sau o decizie luată de către un destinatar pentru care Societatea 
asigură acces la datele Dumneavoastră personale din motivele mai sus menționate, și care are la bază exclusiv 
gestionarea automată ale datelor Dumneavoastră personale (incluzând și formarea profilului), în continuare cu 
privire la Dumneavoastră are efect juridic sau, de asemenea, are influență semnificativă asupra 
Dumneavoastră.   

Societatea sau destinatarii pentru care Societatea asigură acces la datele Dumneavoastră personale nu vor 
utiliza datele pentru luarea automată a deciziilor. 

Care sunt drepturile Dumneavoastră în legătură cu gestionarea datelor? 

În legătură cu datele Dumneavoastră personale gestionate de către Societate, aveți posibilitatea să solicitați din 
partea Societății, ca: 

• să asigure acces la datele personale; în acest cadru Dumneavoastră aveți posibilitatea mai ales să 
primiți o informare dacă datele Dumneavoastră sunt gestionate, dacă da, cu ce scop, care sunt datele 
care intră în cercul datelor gestionate și în cazul în care este relevant, cine poate să aibă acces la 
datele Dumneavoastră personale. Dumneavoastră puteți să și primiți un exemplar despre datele 
gestionate; 

• să corectați datele incorecte, respectiv să completați datele personale incomplete; 

• să ștergeți datele personale, de exemplu, dacă scopul gestionării datelor a încetat sau gestionarea 
datelor Dumneavoastră personale a fost ilegală; 

• să limitați gestionarea datelor Dumneavoastră personale; 

• să facă posibil portabilitatea datelor, prin care Dumneavoastră puteți să obțineți pentru 
Dumneavoastră sau puteți să obțineți pentru un alt operator de date, datele Dumneavoastră care 
anterior au fost puse la dispoziția Societății, în format clar, descifrabil; 

• să vă pronunțați asupra faptului că, asupra Dumneavoastră nu este în vigoare nicio decizie care are la 
bază gestionarea automatizată de date (despre acest fapt ați putut să vă informați în capitolul 
anterior, dacă o astfel de decizie poate să aibă loc).  

Dumneavoastră puteți și să depuneți obiecții împotriva gestionării datelor personale, în cazul în care baza 
gestionării de date este un interes legal, sau puteți să înaintați o reclamație catre Responsabilul cu Protecția 
Datelor. Datele de contact sunt următoarele: 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Adresă: București, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, România 

Email: anspdcp@dataprotection.ro 

Site: www.dataprotection.ro 

Telefon: +40 318 059 211 / +40 318 059 212 

Cum vă puteți exersa drepturile? 

Puteți exersa drepturile Dumneavoastră pe calea unei solicitări transmise în scris. În vederea protecției 
corespunzătoare și pentru a evita abuzurile cu privire la date gestionate de către Societate, pentru verificarea 
identității dvs. personale, Societatea a creat regulile de mai jos.  

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro/
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Puteți exersa drepturile Dumneavoastră în următoarele modalități:   

Cerere scrisă 

La exercitarea dreptului în cauză vă rugăm să completați cererea, care e accesibilă aici: http://felicia-
iasi.ro/news/politica-de-confidentialitate/ (Felicia Shopping Center - Regulament de Protecție a Datelor cu 
caracter personal – Formular cerere). De asemenea, cererea va putea fi accesată pentru completare în format 
analog (pe hârtie), respectiv depusă, la Birourile Administrative cât și la Centrul Info din cadrul Centrului 
Comercial Felicia Iași. Pe cerere este necesara autentificarea semnăturii Dumneavoastră. În funcție de actele 
normative locale, Dumneavoastră puteți autentifica semnătura personală (de ex. la notari publici, la consulat). 
Semnătura se va autentifica în țara în care depuneți cererea personal la Societate sau prin implicarea unui 
furnizor de servicii poștale, prin poștă. În cazul trimiterii cerererii prin poștă din afara Spațiului Economic 
European sau din afara țărilor Uniunii Europene prin implicarea unui furnizor de servicii poștale se poate 
întâmpla ca Societatea să intre în legătură cu Dumneavoastră pentru verificarea ulterioară a identității 
Dumneavoastră personale. Exercitarea drepturilor Dumneavoastră nu atinge drepturile terțelor persoane. 

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, în cazul în care solicitările Dumneavoastră sunt în mod evident 
neîntemeiate sau excesive, mai ales pentru caracterul lor repetitiv, Societatea, în vederea răspunderii la 
solicitarea Dumneavoastră, va putea practica o sumă rațională, care însă nu poate să depășească costurile 
oferirii răspunsului la solicitarea Dumneavoastră sau cheltuielile exercitării drepturilor Dumneavoastră.  

Sunteți obligat să furnizați datele personale? 

Dacă Societatea va gestiona datele Dumneavoastră personale pe baza acordului Dumneavoastră, gestionarea 
acestor date este voluntară. În acest caz Dumneavoastră nu sunteți obligat să oferiți Societății o aprobare, 
respectiv să predați datele personale Societății.  

Acordul Dumneavoastră pentru gestionarea datelor Dumneavoastră personale, este Acordul Dumneavoastră 
voluntar, concret, bazat pe o informare corespunzătoare și prin contribuția explicită, prin care Dumneavoastră 
printr-o declarație sau pe o altă cale de confirmare acceptați gestionarea datelor Dumneavoastră personale.   

Societatea poate gestiona datele Dumneavoastră personale pe diferite baze legale, de ex. pentru îndeplinirea 
contractului, pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau pe baza unui interes legal. În aceste cazuri gestionarea 
datelor Dumneavoastră personale este necesară de exemplu pentru ca Societatea să încheie un contract cu 
Dumneavoastră sau să poată îndeplinii obligațiile legale. Dacă Dumneavoastră decideți asupra faptului că, daca 
nu doriți să furnizați datele personale Societății, nu ar fi posibilă încheierea contractelor sau îndeplinirea 
obligațiilor legale. 

În ce modalitate și când puteți să retrageți acordul privind gestionarea datelor personale? 

Puteți să retrageți oricând acordul Dumneavoastră față de Societate, și înaintea termenului cu care ați fost de 
acord.  

Puteți să retrageți acordul:  

- Pe cale electronică, la secțiunea de contact de pe site-ul www.felicia-iasi.ro sau prin accesarea cererii 
care este disponibilă la următorul link: http://felicia-iasi.ro/news/politica-de-confidentialitate/ (Felicia 
Shopping Center - Regulament de Protecție a Datelor cu caracter personal – Formular cerere), sau la 
urmatoarele adrese de email: Andreea.Scarlat@cbre.com sau r.sschebal@cpipg.com; și/sau  

- Prin cerere scrisă, fie prin depunerea sa la Birourile Administrative sau la Centrul Info din cadrul 
Centrului Comercial Felicia sau prin transmiterea acesteia prin poștă sau servicii de curierat la una din 
următoarele adrese: Iași, Str. Bucium nr. 36, Jud. Iași sau București, Calea Șerban Vodă nr. 133, Central 
Business Park, Clădirea A, Secțiunea A 2.35, Etaj 2, Sector 4.  

Retragerea acordului nu aduce atingere cu privire la gestionarea datelor personale efectuate anterior depunerii 
retragerii. 

http://www.felicia-iasi.ro/
mailto:Andreea.Scarlat@cbre.com
mailto:r.sschebal@cpipg.com

