
Politica de confidențialitate 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului persoanei vizate de 

respectivele date în scopul trimiterii mesajelor comerciale și în scopul altor activități de 

marketing direct ale comercianților de pe internet.  

Protecția datelor 

1. IDENTIFICAREA CONTROLORULUI DE DATE ȘI DETALIILE DE CONTACT 

1.1. Controlorul datelor dvs. este SC MASIMO DALI SRL (denumit în continuare 

„Controlor”). 

1.2. Detaliile de contact ale administratorului sunt următoarele: Soseaua 

Pantelimon 285A, bl. 1, sc. 1, ap. 22, sector 2, Bucuresti 

1.3. Administratorul nu a desemnat un Responsabil cu protecția datelor. 

2. BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA LEGITIMĂ A DATELOR CU 

CARACTER  PERSONAL  

2.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o constituie 

consimțământul dvs. acordat Controlorului de date în sensul articolului 6 (1) 

(a) din Regulamentul (CE) Nr. 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului, 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 (Regulamentul General privind Protecția 

Datelor) (denumit în continuare „Regulament”). 

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

3.1. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal constă în trimiterea către 

dvs. a documentelor fiscale pentru închirierea sistemului, a comunicărilor 

comerciale și alte activități de marketing efectuate de controlorul de date. 

3.2. Nu există nicio decizie individuală, automată a Controlorului de date în sensul 

articolului 22 din regulament.
 

4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

4.1. Perioada pentru care vor fi stocate informațiile dvs. cu caracter personal de 



către Controlorul de date este de 3 ani, însă nu mai mult, până la retragerea 

consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în 

acest scop). 

5. ALȚI DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

5.1. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate următorilor destinatari. 

Compania Bohemiasoft s.r.o. (administratorul serverului), Unihost s.r.o.

(administratorul serverului) și Casablanca INT (Operatorul centrului de 

date).

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE DE RESPECTIVELE DATE 

6.1. În conformitate cu termenii și condițiile stipulate în Regulament, aveți dreptul 

de a solicita administratorului dvs. accesarea, rectificarea sau ștergerea 

datelor dvs. cu caracter personal sau limitarea prelucrării acestora, dreptul de 

a face obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și dreptul la 

portabilitatea datelor cu caracter personal. 

6.2. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru 

prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal acordat Controlorului de date. 

Totuși, acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter 

personal bazată pe consimțământul dvs. înainte de retragerea acestuia. 

Consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi 

retras prin e-mail la adresa: info@bebearicel.ro . În cazul în care considerați 

că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau Regulamentul au fost 

încălcate, aveți dreptul de  a depune o plângere la o autoritate de 

supraveghere. 

6.3. Nu sunteti obligat sa furnizati datele personale. Furnizarea acestora este 

necesara incheierii contractului. Daca nu furnizati datele personale, 

incheierea unui contract este imposibila (sau completarea acestuia de catre 

administrator). 

Acești termeni intră în vigoare începând cu 23.08.2018 

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal 

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal 
ca un angajament fundamental Masimo Dali, prin urmare vom dedica 

toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele 
dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 

mailto:info@bebearicel.ro


2016/679  (“Regulamentul general privind protecția datelor”
sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe 
teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui 

cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin 
care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, 

transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când 
interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv 

prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil. 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică 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 

website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, 

motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici 
de Confidentialitate. 

Cine suntem și cum ne puteți contacta 

BEBEARICEL este denumirea comercială al SC MASIMO DALI SRL., 

persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în 
București, Șoseaua Pantelimon, nr. 285A sector 2, cu număr de ordine în 

Registrul Comerțului J40/13732/22.11.2012, cod unic de înregistrare 
fiscală 30936709 (în continuare “bebearicel” sau “noi“). În sensul 

legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când 
prelucrăm datele dvs cu caracter personal. 

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, 
precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea 

avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să 
contactați Responsabilul Masimo Dali cu protecția datelor la adresa de e-

mail info@bebearicel.ro sau prin poștă sau curier la adresa Șoseaua 
Pantelimon nr. 285A – cu mentiunea: în atenția Responsabilului Masimo 

Dali cu protecția datelor. 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm 



În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la 

dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe 
care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel: 

  

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, 

numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de 
plată, număr de telefon. 

  

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite 

informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului 
nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza 

experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. 
Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea 

secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos. 

  

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de 

Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de 
date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să 

prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani. 

  

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării 

  

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: 

1. Pentru prestarea serviciilor Masimo Dali în beneficiul dvs. 

Acest scop general poate include, după caz, următoarele: 

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei bebearicel; 

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și 
facturarea acestora; 

c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la 

o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate; 

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale; 

e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale; 



Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe 
cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între 

Masimo Dali și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor 

scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și 
contabilă. 

1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre 

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de 

cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite 
informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem 

invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei 
comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii 

și cercetări de piață. 

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura 

activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile 
dvs. fundamentale să nu fie afectate. 

1. Pentru marketing 

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru 

produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite 
orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile 

push/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii 
cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati 

achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii 

referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau 
sectiunea  “Cont/Favorite” sau ati aratat interes sa le achizitionati, 

precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si 
sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul 

web și în aplicația smartphone. Pentru a vă pune la dispoziție informații 
de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la 

comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / 
adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne 

asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea 
drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au 

efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură 
semnificativă. 

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe 
consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage 

consimțământul în orice moment, prin: 



– Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Abonările mele”; 

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le 

primiți de la noi; sau prin 

– Contactarea Bebearicel folosind detaliile de contact descrise mai sus. 

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul 

nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice 
situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes 

legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru 
ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate 

acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să 
oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, 

urmând să dăm curs cererii dvs. 

1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime 

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne 

proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: 

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei 
bebearicel față de atacuri cibernetice: 

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv 
transmiterea unor informații către autoritățile publice competente; 

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri. 

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim 

de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate 

măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre 
și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. 

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții 

legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor 
prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie. 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal 

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp 
aveți un cont în platforma bebearicel. Puteți să ne solicitați oricând 

ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs 



acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior 

închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele 
noastre legitime o impun. 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal 

 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru 

a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date 
cu caracter personal unor autorități publice. 

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de 
drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind 

protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte 
încheiate cu aceștia. 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal 

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe 

teritoriul României. 

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer 
internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu 

scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii 
de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente 

contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele 
contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de 

certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu 

caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale 
Americii. 

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, 

pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele 
dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la 

aceste transferuri. 



Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal 

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin 

implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform 
standardelor industriei. 

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

criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând 
in acelasi timp redundanța datelor. 

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, 
vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, 

sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând 
riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. 

Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme 
care nu sunt sub controlul nostru. 

Ce drepturi aveți 

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie 
drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita 

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care 

conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne 
transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa 

de e-mail aferenta contului bebearicel. In caz contrar, ne rezervăm 

dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii 
suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs. 

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea 

ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care 
solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă 

sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea 
circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a 

vă soluționa cererea. 

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide 

în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este 
deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care 

urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța 
dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm 

dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă 
îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa 

scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs. 

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în 

care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate. 



accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre 

și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De 
asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de 

supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți 
beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter 

personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la 
portabilitatea datelor. 

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute 

prin consultarea tabelului prezentat mai jos. 

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile 

de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte 
dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi: 

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care 

conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne 
transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa 

de e-mail aferenta contului bebearicel. In caz contrar, ne rezervăm 

dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii 
suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs. 

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea 

ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care 
solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă 

sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea 
circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a 

vă soluționa cererea. 

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide 

în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este 
deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care 

urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța 
dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm 

dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă 
îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa 

scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs. 

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în 

care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate. 

Drepturi vizate 

Accesul 

- să confirmămdacă vă prelucrăm datele cu caracter personal 

Puteți să ne cereți: 



 să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi 
datele pe care le avem, la ce 

le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în 
străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce 

drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am 
obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-
au fost deja furnizate prin această informare. 

Rectificarea 

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu 

caracter personal inexacte sau incomplete. 

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor 

înainte de rectificarea acestora. 

Ștergerea 

Restricționarea 

prelucrării 

datelor 

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter 

personal, dar numai în cazul în care: 

 acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de 

rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea 
acestora; sau 

 prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie 
șterse; sau 

 acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, 

dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept 

în instanță; sau 

 v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă 

drepturile noastre prevalează este în desfășurare. 

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter 

personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul 

în care: 

 avem consimțământul dvs.; sau 

 pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui 

drept în instanță; sau 

 pentru a proteja drepturile MASIMO DALI sau ale altei 
persoane fizice sau juridice. 

datelor 



Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-

un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit 

automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct 

către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: 

 prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe 
încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și 

 prelucrarea se face prin mijloace automate. 

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația 

particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter 

personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care 

considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale 

prevalează față de acest interes. 

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor 
dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de 

profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom 
înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare. 

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia 

respectivă: 

 produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau 

 vă afectează în alt mod similar și într-o măsură 
semnificativă. 

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a 
ajuns în urma luării automate a deciziilor: 

 ne este necesară pentru a încheia sau a derula un 

contract cu dvs.; 

 este autorizată prin lege și există garanții adecvate 

pentru drepturile și libertățile dvs.; sau 

 se bazează pe consimțământul dvs. explicit. 

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de 

supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter 

Portabilitatea datelor 

Opoziția 

Luarea de decizii automate 

Plângeri 



personal. În România, datele de contact ale autorității de 

supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: 

  

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod 

poștal 010336, București, Romania 

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; 

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro 

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice 

moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să 
ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom 

depune toate eforturile necesare pentru a rezolva 
orice problemă pe cale amiabilă. 

  

Politica de Cookies 

Site-ul http://www.bebearicel.ro utilizeaza cookie-uri. 

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce 
la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre 

plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor utilizate 
de site-ul http://www.bebearicel.ro 

In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si 
ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la adresa 

de email info@bebearicel.ro. 

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza: 

Acest website poate folosi cookie-uri atat proprii, cat si 

provenind de la terti, pentru a furniza vizitatorilor o 
experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate 

nevoilor si interesului fiecaruia. 

Deoarece va respectam dreptul la confidentialitate, puteti 
opta pentru blocarea anumitor tipuri de cookie-uri 

provenite de la acest site. 

Cookie-urile joaca un rol important in facilitarea accesului 



si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura 
pe internet, cum ar fi: 

 Personalizarea anumitor setari precum: limba in care 

este vizualizat un site, moneda in care se exprima 
anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru 
diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de 

cumparaturi (si memorarea acestor optiuni), salvarea 
anumitor preferinte in vederea reutilizarii viitoare. 

 Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback 
valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor 
de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai 

eficiente si mai usor accesibile. 

 Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte 

site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o 
experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai 

placuta. 
 Imbunatatesc eficienta publicitatii online. 

Ce este un Cookie? 

Un Cookie este un fisier de mici dimensiuni, format din 

litere si numere, care va fi stocat pe computerul, 
terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator 

de pe care se acceseaza Internetul. 

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un 

web-server unui browser (ex: Chrome, Firefox) si este 
complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau 

spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-
ul utilizatorului). 

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul 

sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a 
unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul 

care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in 
momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul 

asociat webserverului respectiv. 

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter 

personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe 
cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. 

Exista 2 categorii mari de cookie-uri: 

 Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar in 
dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca 
acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul inchide 

fereastra browserului sau se delogheaza de pe site-ul 



respectiv. 
 Cookie-uri Persistente - Acestea sunt stocate pe hard-

drive-ul unui computer sau echipament (si in general 

depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). 
Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un 

alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la 
momentul respectiv - cunoscute sub numele de 'third 
party cookies’ (cookieuri plasate de terti) - care pot fi 

folosite in mod anonim pentru a memora preferintele 
unui utilizator. 

Care sunt avantajele cookie-urilor? 

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un 

web-browser (utilizatorul) si un web-server anume 
(website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server 

din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si 

reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o 
experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor 

websiteuri pentru a oferi servicii confortabile 
utilizatorillor: ex - preferintele in materie de 

confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, 
cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta. 

Care este durata de viata a unui cookie? 

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de 

viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de 

scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt 
folosite exclusive pentru o singura sesiune (cookie-uri de 

sesiune) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a 
parasit website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si 

refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel 
website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-

urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin 
intermediul setarilor browserului. 

Ce sunt cookie-urile plasate de terti? 

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi 
furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: 

un video, o reclama, o aplicatie de chat, etc). Aceste terte 
parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul 

site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca 
nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. 

Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in 

vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului 



site-ului. 

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site 

Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de 
navigare si sustin eforturile noastre pentru a oferi servicii 

confortabile utilizatorilor prin functionalitati precum 
preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de 

cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt 

utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate 
care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza 

de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea 
structurii si continutului lor, excluzand indentificarea 

personala a utilizatorului. 

O vizita pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de 
cookie-uri: 

 Cookie-uri esentiale 

 Cookie-uri de performanta 

 Cookie-uri de Social media si publicitate 

Anumite cookie-uri, precum cele de performanta sau cele 
de Social media si publicitate, pot proveni de la terti. 

Cookie-uri esentiale 

Aceste cookie-uri permit atat salvarea preferintelor cu 

privire la celelalte tipuri de cookie-uri folosite, cat si 

accesarea functionalitatilor de baza ale acestui site. 

Ele retin preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat 
nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-

ului. 

Cookie-urile de inregistrare sunt generate atunci cand un 

utilizator se inregistreaza pe acest site, cu scopul de a ne 
informa ulterior daca acesta este inregistrat sau nu. 

Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne 
arata contul cu care esti inregistrat si pentru a-ti oferi o 

experienta mai facila de interactiune cu site-ul. 

Alte cookie-uri pe care le plasam pentru a-ti permite 
utilizarea optima a site-ului sunt cookie-urile 

corespunzatoare cosului de cumparaturi si listelor de 
Favorite (cu rolul de a salva informatiile aferente 

produselor pe care le-ai adaugat in cos sau ca Favorite), 

cookie-urile de localizare (utilizate pentru a stabili locatia 



ta in functie de IP, cu scopul de a precompleta anumite 
campuri necesare la inregistrare sau plasarea de 

comenzi), cookie-urile de sesiune generate la accesare si 
sterse automat la inchiderea browser-ului (necesare 

pentru functionarea protocolului HTTP, completarea 
anumitor formulare, interactiunea cu anumite elemente 

din site etc.), cookie-urile care recunosc tipul de terminal 
folosit - desktop sau mobile, cookie-uri ale aplicatiilor de 

chat care permit discutii in timp real cu serviciul de relatii 
cu clientii. 

Cookie-uri de performanta 

Ele includ atat cookie-urile provenite din partea serviciilor 
de analiza a traficului, precum si cookie-uri plasate de 

anumite servicii terte care ofera functionalitati 
complementare site-ului. 

Cookie-urile de analiza a traficului permit masurarea in 

mod agregat a traficul site-ului, identificarea surselelor de 

trafic, ofera informatii despre cele mai vizitate sau cele 
mai putin accesate pagini, precum si despre modul in care 

utilizatorii interactioneaza cu site-ul. Informatiile 
enumerate sunt colectate in mod agregat si implicit 

complet anonim. Aceste cookie-uri pot proveni din partea 
unor terti precum servicii de Web Analytics (Ex: Google 

Analytics). 

Cookie-uri de Social media si publicitate 

Acestea pot fi plasate prin intermediul site-ului de catre 

serviciile de social media sau publicitate pe care le 
utilizam. 

Acest tip de cookie-uri poate fi folosit de catre aceste 

servicii pentru a determina un anumit profil al vizitatorilor 
si pentru a-ti afisa mesaje publicitare relevante pe alte 

site-uri pe care le vizitezi. 

Ele pot proveni din partea unor terti precum servicii de 

publicitate (Ex: AdSense, AdWords), platforme de tip 
social media (Ex: Facebook, Twitter), etc. 

Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa 

aceste cookie-uri provenite de la terti, la fel cum tertele 

parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De 
exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul 



pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea 
sociala va inregistra activitatea dvs. 

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin 

intermediul cookie-urilor? 

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici 
dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un 

browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand 

cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza 
informatii importante care imbunatatesc experienta de 

navigare pe Internet ( ex: pastrarea unui user logat in 
contul sau de utilizator; pastrarea produselor in cosul de 

cumparaturi; pastrarea produselor in lista de Favorite). 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? 

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii 

eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei 
experiente de navigare prietenoase si adaptata 

preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea 
sau dezactivarea cookieurilor poate ingreuna utilizarea 

unui site. 

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca 
nu veti mai primi publicitate online - ci doar ca aceasta nu 

va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, 

evidentiate prin comportamentul de navigare. 

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care 
nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul 

unui cont): 

 Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului - 
categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si 

guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de 
travel. 

 Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor - retinerea 
parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor 
cautarilor in limba Romana). 

 Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind 
continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de 

safe search). 
 Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor - limitarea 

numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit 

utilizator pe un site. 

 Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator. 

 Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics - 
cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un 



website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum 
un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de 
cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile 

deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a 
imbunatati site-urile in beneficiul userilor. 

Securitate si probleme legate de confidentialitate 

Cookie-urile folosesc formate tip plain text. Nu sunt 

alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici 
nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau 

replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. 

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. 
Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si 

istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume 
site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi 

folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-
spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant 

marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul 
procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. 

In general browserele au integrate setari de 

confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de 

acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si 
stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit 

site. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri 

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si 
reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este 

indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookie-
urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod 

constant in ambele sensuri informatii intre browser si 
website, daca un atacator sau persoana neautorizata 

intervine in parcursul de transmitere a datelor, 

informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi 
foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul 

se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o 
retea WiFi nesecurizata). 

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale 

cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita 
browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii 

pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali 
browserele in a trimite informatii prin intermediul 

canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi 

informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite 
site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea 

metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor 



personale. 

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata 
pe cookies 

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre 

cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc 
cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea 

cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-

urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, 
Gmail, Facebook, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care 

va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul 
cookieurilor: 

 Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste 

cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru 
voi al securitatii utilizarii cookie-urilor. 

 Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura 
persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene 
lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare 

si al datelor personale de acces. 
 Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in 

considerare setarea browserului pentru a sterge datele 
individuale de navigare de fiecare data cand inchideti 
browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile 

care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de 
vizitare la inchiderea sesiunii navigare. 

 Instalati-va aplicatii antispyware si updatati-le in mod 
constant. 

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a 

spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. 
Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri 

care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului 
sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti 

browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe 
cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale 

versiunilor vechi ale browserelor. 

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca 

doriti sa va bucurati de accesul la cele mai populare site-
uri de pe Internet. Cu o intelegere clara a modului lor de 

operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua 
masurile necesare de securitate astel incat sa puteti 

naviga cu incredere pe internet. 

Cum pot opri cookie-urile? 

Este posibila configurarea browserului pentru ca aceste 



cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti configura 
browserul sa accepte cookie-uri doar de la un site anume. 

  

 


