
Politică de Confidențialitate  
 

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental 

pentru noi, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra 

datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Legea cu privire la protecția datelor cu 

caracter personal, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Republicii 

Moldova. Întrucât unul din principiile esențiale ale acestui cadru legal este transparența, 

dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, tratăm, transferăm și protejăm datele 

dvs. cu caracter personal, atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și 

serviciile noastre, prin intermediul site-ului nostru web. Totuși, dorim să vă informăm că noi, 

în calitate de mass-media, beneficiem de unele excepții la prelucrarea datelor cu caracter 

personal, în procesul de informare a publicului despre anumite situații sau fenomene din 

societate. Acest drept este prevăzut la art. 10 din Legea cu privire la protecția datelor cu 

caracter personal. 

 

În același timp, ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica de 

Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele 

dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul 

oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a Politicii de 

Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici 

de Confidențialitate. 

 

Cine suntem 

 

Acest site este administrat de Legal4Business SRL, persoană juridică, cu adresa juridică mun. 

Chișinău, str. Meșterul Manole 18 și adresa fizică – mun. Chișinău, str. București 82, cod 

fiscal 1009600018496. 

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm 

  

Colectam prin intermediul paginii web, adresa de e-mail, nume și număr de telefon, necesare 

în vederea completării formularului de feedback amplasat pe site și înscriere pentru a primi 

newsletter-ul. 

 

Folosim datele dvs. personale relevante pentru furniza produsele media create în scopul 

informării. Ne bazam în acest caz pe executarea unui contract ca temei al prelucrării datelor 

personale, dat fiindcă de fiecare dată când alegeți opțiunile de mai sus sunteți de acord cu 

termenii și condițiile de realizare a acelui serviciu. 

 

Categoriile de date prelucrate, în contextul relației noastre cu dvs., sunt numele, adresa de e-

mail, numărul de telefonul pentru abonare la newsletter și a completa formularul de feedback 

sau date bancare, date de facturare, precum și alte date furnizate către Legal4Business SRL 

pentru îndeplinirea altor scopuri (emiterea facturilor, contracte etc.). 

 

Scopurile și temeiurile prelucrării 

 

Datele colectate sunt folosite pentru a răspunde solicitărilor primite prin intermediul 

formularelor menționate mai sus. 

 



De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact (e-mail) pentru a va furniza serviciul de 

Newsletter, numai daca v-ați abonat la un astfel de serviciu.  

 

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi 

astfel de informații prin următoarele modalități: dezabonare de la newsletter sau transmiterea 

unui e-mail la adresa office@bizlaw.md 

 

Pagina web, prin intermediul contului de Google Analytics, colectează în mod automat 

anumite informații, pe care le stochează în rapoartele sale de trafic. Informațiile despre care 

vorbim pot include IP-ul dispozitivului de pe care ne vizitați, regiunea sau localizarea 

generală de unde accesați paginile web, precum și tipul de browser, sistem de operare ori de 

dispozitiv de pe care accesați. 

 

Utilizăm aceste informații în temeiul interesului nostru legitim de a observa în ce măsură 

pagina noastră web corespunde nevoilor de afișare ale dispozitivului dvs. particular, pentru a 

diagnostica eventuale probleme pe care le au serverele noastre atunci când livrează pagini 

către anumite tipuri de dispozitive, pentru a analiza tendințe, a observa modul în care 

utilizatorii pot naviga mai bine în pagina noastră. 

 

Nu prelucram datele dvs. personale în alte scopuri secundare decât cele pentru care au fost 

colectate inițial, fără un interes legitim sau fără un temei legal. 

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal 

  

În anumite circumstanțe, vom partaja datele personale cu terțe părți: 

 

• Autorități competente – în cazul unor cereri întemeiate pe prevederi legale, furnizam 

datele dvs. către autoritățile competente, atunci când aceasta este strict necesară pentru 

detectarea unor fraude, fapte penale și, în general, atunci când prevederile legale ne impun 

conformarea unei astfel de cerințe. 

• Atunci când ne solicitați expres acest lucru sau ne autorizați în mod expres 

dezvăluirea datelor dumneavoastră. 

• În cazul unor situații urgente sau cazuri de forță majoră. 

• În cazul în care dezvăluirea este necesară pentru a soluționa litigii, pentru a fi 

constatat sau exercitat un drept în instanță. 

  

Vă asiguram ca datele dvs. nu sunt făcute publice și nu sunt vândute către nici o alta entitate, 

persoana fizică sau juridică. 

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal 

 

Utilizam sisteme si proceduri adecvate pentru a proteja și securiza datele personale, vizând în 

mod special prevenirea prelucrării neautorizate/ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, 

distrugerii accidentale sau ilegale. 

 

Am implementat măsuri pentru identificarea riscurilor, pentru prevenirea și/sau descoperirea 

breșelor de securitate, pentru documentarea incidentelor de securitate și a datelor afectate de 

astfel de incidente, pentru remedierea acestora si recuperarea datelor personale. 

 



Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare folosind 

tehnologia HTTPS, asigurând astfel confidențialitatea informațiilor pe care le furnizați.  

 

Ștergerea și păstrarea datelor dvs. personale 

 

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care acestea nu 

mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate. 

 

Este posibil să păstram datele dvs. personale în cazul constatării, exercitării sau apărării unui 

drept în instanță. 

 

În cazul în care păstrarea datelor dvs. personale este necesară în scopuri specificate de lege, 

putem păstra în continuare aceste date. 

 

Amintim că, aveți dreptul să depuneți plângeri legate de protecția datelor dvs. 

personale la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, accesând 

site-ul: http://datepersonale.md. 

 


