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Probabil una dintre cele mai mari provocări GDPR este 
legalitatea site-ului. 
 
Cei care cunosc domeniul, inclusiv Autoritatea de 
supraveghere, își pot da seama, în aproximativ câteva 
minute, de gradul de conformare al companiei tale la 
GDPR printr-o simplă navigare pe site.  
 
Acest ghid te ajută să implementezi corect și complet. 
 
 
Materialul a fost redactat de echipa LegalUp.ro,  
 



Politica de 
confidentialitate

- Trebuie redactată într-un limbaj simplu și ușor de înțeles 
(fără jargon juridic). 

 
- Trebuie să cuprindă toate elementele de la art. 13 din 

Regulament (pe modelul furnizat). 
 

- Se va diferenția clar de termeni și condiții (o pagina, un 
link diferit). 

 
- Informația va fi stratificată. 

 
- Dacă comunicăm cu anumiți clienți pe rețelele de 

socializare, le vom trimite link-ul în chat. Dacă se utilizează 
un bot, mesajul va fi programat , de exemplu „Citește 

Politica noastră de confidențialitate aici” 
 

- se va anexa atât la crearea contului, comanda, cât și cu 
ocazia înscrierii la newsletter. 

 
- Limbajul folosit va putea fi „Declar că am peste 16 ani și că
am citit Politica de confidentialitate”. Am inclus vârsta ca să 

nu avem probleme cu datele minorilor online :) 



Politica de 
confidentialitate

Mai sus avem un exemplu pentru 
cum ar trebui sa informam 

utilizatorul. Dar textul prefer să fie 
„Declar că am peste 16 ani și că am 
citit Politica de confidentialitate”



Formularele

Nu vom colecta prin formulare mai 
multe date personale decat este 

necesar. In cele mai multe cazuri, 
numele și adresa de e-mail sunt 

suficiente. 



Newsletterul

Pentru înscrierea la newsletter pentru comunicări 
comerciale, avem nevoie de consimțământ. 
 
Comsimțământul trebuie să fie expres. De exemplu, 
căsuțele nu trebuie să fie pre - bifate. 
 
Operatorul de date trebuie să poată face dovada că 
a fost obținut consimțământul. 
 
La fiecare colectare a consimțământului, trebuie să 
avem și link către Politica de confidențialitate. 
 
Retragerea consimțământului se va face la fel de 
ușor cum a fost acordat, iar, potrivit legislației 
române, în cel mult 48 de ore.  
 
 
 
 
 
 



Newsletterul

Mai jos avem un exemplu pentru colectarea 
consimtamantului pentru marketing direct. 

 
Sa nu uitam să oferim Link către Politica de 

confidentialitate.



Ce facem cu 
persoanele deja 

abonate? E nevoie de 
un nou consimtamant?

Depinde. Dacă am obținut un consimtamant valabil 
și a fost însoțit de o Politica de confidentialitate, nu.  
 
Dacă nu, ar trebui să cerem din nou 
consimțământul abonaților printr-un mail. Putem 
să oferim ceva în schimb. 
 
Există și o altă variantă pe care au mers alte firme, 
pe care, deși nu o recomandăm, v-o spunem. Au 
trimis un mail în care au informat abonații cu 
privire la Politica de confidentialitate (au dat link-ul), 
cu privire la faptul că se află în baza de date, și au 
dat linkul pentru dezabonare.  
 
Decizia este a operatorului, însă noi recomandăm 
prima variantă. 
 
 
 
 
 
 



Module cookie?

Să nu uităm de faptul că pop-up-ul cookie ar trebui 
să arate așa: 
 
 
 
 
 
 

Dacă utilizatorul spune nu, atunci accesul la site va 
fi blocat.  
 
De asemenea va fi inclus și link către Politica privind 
utilizarea modulelor cookie. Și această Politică 
trebuie să se diferențieze de Termeni și Condiții.  
 
 
 
 
 
 
 
 

In orice caz, informarea cookie trebuie 

sa existe!



Colectăm date ale 
copiilor sub 16 ani?

Din câte am înțeles, nu. 
 
Însă, dacă vom dori să colectăm în viitor, va trebui 
să obținem acordul părinților pe e-mail. 
 
De exemplu: 
 
 
 
 
 
 

d 

In imaginea alaturata, 
copilului i se solicita 

sa treaca data nasterii 



Colectăm date ale 
copiilor sub 16 ani?

d 

In situatia in care 
copilul are varsta sub 
16 ani, i se va cere sa 
furnizeze un e-mail al 

parintelui pentru 
obtinerea 

consimtamantului. 
Parintele va fi informat 
pe e-mail cu privire la 

prelucrarea datelor și i 
se va cere acordul. 

Nu e cazul la voi, însă e bine de știut în cazul în care vom 
oferi bunuri sau servicii, în viitor, copiilor.
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Ai nevoie de ajutor? 
Contact: ruxandra.sava@legalup.ro

Mult succes!


