
Termeni și Condiții de utilizare a Site-ului  

ceai-rece-de-la-munte.olympusdairy.ro 

1. Conținutul Site-ului 

1.1. Informațiile publicate pe Site sunt informații de interes general despre ceai-rece-de-la-munte (proprietatea Fabricii 
de Lapte Brasov), produsele prezentate pe Site-ul ceai-rece-de-la-munte.olympusdairy.ro, cât și alte informații 
considerate de Fabrica de Lapte Brasov ca fiind de interes real pentru utilizatori. 

1.3. Fabrica de Lapte Brasov este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra 

Site-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia precum și asupra tuturor mărcilor 

iînregistrate în numele său și publicate pe Site. 

1.4. Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Fabrica 

de Lapte Brasov precum și ale partenerilor săi i promovați pe Site, prevăzute de legislația în 

vigoare. 

2. Utilizarea Site-ului 

2.1. Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să nu 

constituie o utilizare abuzivă. 

3. Limitarea răspunderii Fabrica de Lapte Brasov S.R.L. 

3.1. Fabrica de Lapte Brasov nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru 

prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe 

Site și care provin din surse externe. 

3.2. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost 

afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne 

alocam dreptul de a anula promiția și de a anunța clientul telefonic sau prin e-mail în cel 

mai scurt timp despre eroarea aparuta. 

3.3. Promoțiile prezentate pe Site sunt valabile în perioada de timp menționată sau în 

cazul în care nu se menționează o perioada de timp, acestea sunt valabile în limita 

stocului disponibil. 

3.4. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele 

livrate pot diferi în orice mod, atât ca imagine, cât și datorită modificării caracteristicilor, 

design-ului fără notificare prealabilă. 

3.5. Fabrica de Lapte Brasov își rezervă dreptul să completeze și să modifice, în orice 

moment, orice informație de pe Site. 

3.6. Orice problema cauzată de produsele și / sau serviciile prezentate pe Site se va 

soluționa pecale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a 

problemelor de catre utilizator. 

3.7. Fabrica de Lapte Brasov nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, 

pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de 

nerespectarea prezentelor condiții. 

3.8. Fabrica de Lapte Brasov nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a 

nefuncționării Site-ului precum și pentru cele ce rezultă din imposibilitatea de accesare a 

anumitor link-uri publicate pe Site. 



3.9. În ceea ce privește utilizarea browserului de internet, Fabrica de Lapte Brasov 

garantează utilizarea optimă a Site-ului prin utilizarea browserului Internet Explorer minim 

versiunea 8. 

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter 

personal 

Această politică descrie modul în care Fabrica de Lapte Brasov tratează datele personale pe 
care le colectează de la dvs în cadrul interacțiunilor cu societatea Aceste interacțiuni pot fi în 
legătură cu: site-ul ceai-rece-de-la-munte.olympusdairy.ro. (inclusiv versiunea mobilă), newsletter-urile 
comunicate, birourile de informații, conturile noastre pe platformele sociale etc... 

(1) Fabrica de Lapte Brasov este operator de date personale 
Fabrica de Lapte Brasov S.R.L.  este operator de date personale stabilind în mod 

independent și legitim scopul și mijloacele prelucrării. 

Type your text 

(2) Datele Personale sunt colectate în vederea îndeplinirii unor scopuri specifice 
Fabrica de Lapte Brasov încearcă continuu să dezvolte și să îmbunătească relația pe care o are 

cu clienții săi.  

Se vor colecta, în funcție de fiecare caz în parte, următoarele date personale: 

• • date de identificare, precum nume, prenume, cod numeric personal, seria i num rul 

ș ă documentului de identitate (carte de identitate / pa aport), data emiterii i emitentul acestuia, 

ș ș locul i data na terii, cetș ș ățenia i na ionalitatea, reziden a, sexul etc.;ș ț ț 

• • date de contact, precum adres   de coresponden  ,  e-mail, num  r de telefon;ăăă  • 

date privind ocupa ia/profesiaț , precum numele angajatorului, natura i obiectul de ș 

activitate; 

Datele personale vor fi colectate în scopuri specifice: 

• accesul pe website-ul http://ceai-rece-de-la-

munte.olympusdairy.ro/ 

Fabrica de Lapte Brasov pune la dispoziția dvs informații utile cu privire la produsele și promoțiile 

disponibile în legătură cu Olympus.  

• Cookies pentru website-ul http://ceai-rece-de-la-munte.olympusdairy.ro/ 

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni stocate pe hard-ul utilizatorului. Folosirea 

mecanismului de tip “cookie” constituie un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permițând 

memorarea unor opțiuni de navigare în site precum: limba în care se afișează site-ul, tipuri de 

filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei 

pentru un acces rapid la conținutului site-ului. Cu anumite excepții, neacceptarea unui cookie nu 

înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în website, de citire a conținutului 

acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, putem monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de 

anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care ne permite ulterior îmbunătățirea experienței de 

navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator, etc.  

Unii dintre partenerii de afaceri ai Fabrica de Lapte Brasov folosesc cookie-uri pe website-ul 

grandentertainment.ro; de exemplu, cei care își fac publicitate. Cu toate acestea, Fabrica de 

Lapte Brasov nu are acces și nici nu poate controla aceste cookie-uri. Pentru link-uri către alte 

site-uri, vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații 

referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal.  

Cookie-uri conținând informațiile dumneavoastră personale sunt încărcate dar nu sunt 

funcționale, decât dacă sunteți de acord în mod expres. In urma acordului dumneavoastră, 
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aceste cookie-uri sunt valabile 6 luni. Cookie-urile sunt utilizate în scop de marketing si in scop 

analitic. 

• newsletter  

Prin orice mijloc de comunicare, Fabrica de Lapte Brasov că oferă posibilitatea să fiți la curent cu 

cele mai importante evenimente și promoții și să vă înscrieți la 

newsletter-ul nostru. Această modalitate de comunicare va fi realizată prin mijloacele de comunicare 
indicate de către dvs. Vă puteți oricând dezabona de la newsletter, fie de pe pagina de înregistrare, 
fie prin intermediul unui e-mail trimis la adresa contact@ceai-rece-de-la-munte.ro 

• prezența Fabrica de Lapte Brasov pe platforme de social media 

Comunicarea cu Fabrica de Lapte Brasov se poate realiza prin intermediul platformelor de social 

media pe care este înregistrată.  

În organizarea activității sale, Fabrica de Lapte Brasov nu utilizează mijloace de prelucrare 

automate care să aibă drept consecință o luarea unei decizii automate cu efecte juridice asupra 

dvs. Utilizăm însă datele cu caracter personal colectate în scopul creării de profile, pentru a 

comunica cât mai eficient cu dvs. 

(3) Drepturi specifice ale utilizatorului 
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi: 

• - dreptul de acces, respectiv dreptul de a ob ine o confirmare din partea partea Fabrica deț 

Lapte Brasov c prelucreaz datele dvs. cu caracter personal, precum  i accesul la acestea  i 

ă ă furnizarea de informa ii despre modul de prelucrare;ț 

• - dreptul la rectificare care se refer la corectarea f r întârzieri nejustificate, datelor cu ă

 ăă caracter personal inexacte i/sau la completarea datelor incomplete;ș 

• - dreptul la tergere/dreptul de a fi uitat, adic dreptul de v terge f r întârzieri ș ă ă ș ă ă 

nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt 

necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate i nu exist alt temei 

juridic ș ă pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie terse pentru 

respectarea uneiș obliga ii legale;ț 

• - dreptul la restric ionarea prelucr rii, care se aplic în cazul în care (i) dvs. contesta i ț ă ă ț 

exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegal  i v opune i  tergerii 

dateloră ă cu caracter personal solicitând în schimb restric ionarea prelucr rii, (iii) Fabrica 

de Lapte Brasov ț ă nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le 

solicita i pentru constatarea, ț exercitarea sau ap rarea unui drept în instan , (iv) v-a i opus 

prelucr rii pentru intervalul de timpă ă ă în care se verific dac interesele noastre legitime în 

prelucrarea datelor cu caracter personal ă ă prevaleaz asupra drepturilor dvs.;ă 

• - dreptul de a v opune prelucr rii, cu excep ia cazului în care Fabrica de Lapte Brasov ă

 ă demonstreaz c are motive legitime pentru a prelucra datelor dvs., motive care 

prevaleaz ă ă ă asupra intereselor, drepturilor i libertș ăților dvs. sau pentru 

constatarea, exercitarea sau ap rareaă unui drept în instan ;ță 

• - dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastr de a primi datele cu caracter ă 

personal, pe care ni le-a i furnizat Fabrica de Lapte Brasov în scopurile indicate în 

prezenta, într-ț un format structurat, utilizat în mod curent i care poate fi citit automat, 

precum i dreptul de a ș ș trimite aceste date unui alt operator; 

• - dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Na ional de Supraveghere a Protec iei ț

 ă ț 

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); 

• - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizat , ă 

inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dvs. sau v afecteaz în mod similar, 



cu ă ă excep ia cazului în care o astfel de prelucrare este necesar pentru executarea 

contractului ț ă individual de munc sau este permis de lege.ă ă 

Exceptând dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției 
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), toate drepturile specifice utilizatorului vor putea fi 
exercitate printr-o solicitare transmisă la adresa contact@ceai-rece-de-la-munte.ro.  Ștergerea unui cont 
de utilizator se poate realiza, după logarea în cont, și prin accesarea butonului „Ștergere cont” din 
secțiunea „my account”. 
După caz, Fabrica de Lapte Brasov poate solicita identificarea persoanei care își exercită 

drepturile pentru a asigura confidențialitatea datelor personale transmise. 

(4) Dezvăluirea de date personale unor terțe părți 
Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, 

Fabrica de Lapte Brasov poate comunica aceste date către terți, cum ar fi: 

• • furnizori de servicii opera ionale, precum servicii de curierat, telecomunica ii, IT, plț ț

 ăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investiga ii aferente asisten ei 

pentru clien i;ț ț ț  • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau 

poten ial) pentru a facilita ț tranzac iile cu active comerciale (care pot include o fuziune, 

achizi ie, datorie sau vânzare de ț ț bunuri); 

• • consilieri profesioni ti, precum auditori sau avoca i;ș ț 

• • autorit i de reglementare, organe profesionale  i/sau autorit i publice pentru ă ă 

conformitate cu reglement rilor aplicabile.ă 

Nu transferăm date cu caracter personal în afara Uniunii Europene, decât cu respectarea unor 

măsuri de protecție adecvate. 

(5) Păstrarea datelor personale pentru perioada necesară îndeplinirii scopului sau 

pentru cea impusă de lege 
Datele dumneavoastră vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile 

legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile 

sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei 

specifice domeniului financiar-contabil). 

(6) Aplicarea de măsuri tehnice adecvate pentru a garanta siguranța datelor 

personale 
Fabrica de Lapte Brasov a adoptat toate măsurile de securitate necesare protejării datelor 

personale astfel că, din momentul comunicării acestora, ele vor fi protejate atât offline, cât și 

online. Toate datele personale vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care 

folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, poziționat în partea de jos a 

ferestrei browser-ului. Pentru mai multe informații privind standardele de securitate practicate, 

accesează secțiunea „Ajutor”. 

(7) Această politică poate fi actualizată din când în când 
Fabrica de Lapte Brasov poate modifica ori de câte ori consideră de cuviință Politica de 
confidențialitate. Orice modificare va fi comunicată către utilizatori prin postarea versiunii 
actualizate, la adresa ceai-rece-de-la-munte.olympusdairy.ro/assets/files/Termene_si_conditii.pdf 
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