
POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACETER PERSONAL PRIN 

INTERMEDIUL SITE-UL FACEM-FACEM 

 
LEROY MERLIN ROMÂNIA S.R.L. („LMR”), societate cu răspundere limitată de naționalitate 
română, al cărei sediu social este situat în București, Strada Icoanei, nr. 11-13, Sector 2, România, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/13616/2004, având cod unic de 
înregistrare (C.U.I.) RO 16702141,  
 
In calitate de operator de date cu caracter personal,  
 
Dorim să vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în contextul 
activității desfășurate de LMR, precum și cu privire la drepturile pe care le aveți în calitate de persoană 
vizată, in utilizarea Site-ului Facem-Facem. 
 

1. Cum colectăm și folosim datele dvs. personale? 

Datele personale pe care ni le furnizați - LMR colectează prin intermediul websitului Facem-facem datele 

dvs. cu caracter personal, în calitate de clienți, pentru a vă oferi următoarele servicii: - Autentificare - 

Incarcare Proiecte - Participare concurs - Inscriere evenimente  - Contactare Telefonica pentru confirmare 

participare Evenimente 

În cazul în care doriți ca LMR să șteargă informațiile pe care le deține sau să înceteze corespondența cu dvs 

vă rugăm să ne contactați la adresa sediului nostru social: strada Icoanei, nr. 11-13, , sector 2, Bucuresti, cu 

precizarea „in atentia DPO” sau la adresa de email: dpo@leroymerlin.ro.  

Datele cu character personal pot fi colectate si de la terti, respectiv prin intermediu Facebook la momentul 

autentificarii/conectarii. Datele obtinute prin intermediul Facebook sunt necesare doar pentru 

autentificare/conectare, iar ulterior autentificarii/conectarii utilizatorul primeste un Id unic. Astfel, dupa 

primirea id-ului, orice utilizare prin intermediului site-ului Facem-facem va fi efectuata sub id-ul unic, care 

nu va putea fi asociat unei persoane. 

2. Care sunt categoriile de date pe care le prelucram? 

Datele cu caracter personal pe care LMR le prelucreaza, sunt:  numle, prenume, adresa de e-mail si numar 

de telefon. 

3. Care este Scopul prelucrării?  

Așa cum am menționat mai sus, LMR prelucrează datele dvs. pentru a vă furniza informații despre 

evenimentele pe care le desfasuram in magazine Leroy Merlin, cat si concursurile desfasurate atat pe site, 

cat si in magazine.  

4. Ce vom face cu datele dumneavoastră? 

Așa cum se întâmplă cu cele mai multe website-uri, site-ul Facem-Facem colectează anumite informații și 

le înregistrează automat în fișiere de logare. Informațiile colectate pot include: adrese de internet protocol 

(IP), regiunea și locația computerului dvs. sau locația de unde dispovizitivul dvs. accesează internetul, tipul 

de browser, sistemul de operare și alte informații de utilizare a site-ului Facem-facem, inclusiv un istoric al 

paginilor vizitate. Folosim aceste informații și ne ajută să adaptăm site-ul nostru pentru a se potrivi mai 

bine nevoilor utilizatorilor. Putem folosi adresa dvs. IP pentru a stabili eventuale probleme de conectare cu 

serverul nostru și pentru administrarea site-ului, pentru analiza tendințele, pentru a urmări mișcările 

vizitatorilor și pentru a aduca informații demografice generale care ne aută să identificăm preferințele 
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vizitatorilor website-ului. Site-ul LMR utilizează cookies (fișiere instalate în calculatorul d-voastra; acestea 

nu permit identificarea utilizatorului, dar înregistrează informații relative la opțiunile de navigare a 

calculatorului d-voastra pe site-ul nostru) și web beacons (o tehnică care permite verificarea conținutul 

accesat de către un utilizator). Site-ul Facem-Facem nu urmărește utilizatorii săi după ce aceștia accesează 

alte website-uri, nu furnizează publicitate personalizată și nu răspunde astfel semnalelor do not track 

(DNT). Mai multe informații despre cookie-urile folosite de către site-ul Facem-Facem si modul in care 

site-ul Facem-Facem foloseste aceste cookies găsiti la acest link: https://www.leroymerlin.ro/politica-

cookie .  

5. Când și cum distribuim informațiile cu alte părți? 

Datele personale colectate de site-ul Facem-Facem sunt păstrate în una sau mai multe baze de date găzduite 

de către terțe părți localizate în state membre din UE. Aceste terțe părți nu folosesc și nu au acces la datele 

dvs. personale în alt scop decât pentru a permite găzduirea și accesul. Altfel nu dezvăluim datele dvs. 

personale unor terțe părți pentru uzul propriu decât la cererea dvs. expresă sau dacă autorizați dezvăluirea, 

în cazul în care dezvăluirea este realizată pentru a ne conforma unor dispoziții legale. Niciun terţ nu are 

acces la datele dvs. decât la cerinţa explicită a legii.  

6. Cât timp le păstrăm? 

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom 

stoca doar atât timp cat timp sunteti utilizator activ pe pagina Facem-Facem sau maxim 30 de zile de la 

incetarii unui concurs/eveniment.  

7. Care sunt drepturile dvs.?  

În cazul în care consideraţi că orice date cu caracter personal ale dvs. pe care noi le deţinem sunt incorecte 

sau incomplete, aveţi posibilitatea să solicitaţi consultarea, rectificarea sau ştergerea acestor informaţii. În 

cazul în care doriţi să ne sesizați asupra modului în care am gestionat datele dvs., vă rugăm să contactaţi 

Responsabilul cu protecţia datelor pe adresa de email: dpo@leroymerlin.ro sau în scris pe strada Icoanei, 

nr. 11-13, , sector 2, Bucuresti.  

Responsabilul nostru cu protectia datelor va analiza sesizarea dvs. şi va colabora cu dvs. pentru rezolvarea 

problemei. Dacă în continuare consideraţi că datele dvs. nu sunt gestionate corect conform legii, puteţi 

contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal unde puteţi 

depune o plângere.  

9. Dreptul persoanei de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrare automata. 

Clientul nu va face obiectul nici unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care produce 

efecte juridice în ceea ce îl privește sau îl afectează într-un mod semnificativ.  
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