
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

Regulament de desfasurare al Programului „Rabla pentru 

Electrocasnice”, finantat de Ministerul Mediului prin 

Administratia Fondului pentru Mediu, in magazinele Dedeman 

 

 

1. DENUMIREA PROGRAMULUI: 

„Rabla pentru electrocasnice”, program finantat de Ministerul Mediului, prin 

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), denumita in continuare 

“Organizator” al Programului national de inlocuire a echipamentelor 

electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere 

energetic. 

 

2. COMERCIANT PARTICIPANT: 

Dedeman SRL cu sediul in Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, jud. Bacau, 

inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau 

sub numarul J04/2621/1992, CUI RO 2816464. 

 

3. PERIOADA DE DESFASURARE: 

3.1. Programul se desfasoara incepand cu data deschiderii sesiunii de 

inscriere a persoanelor fizice in aplicatia informatica de pe site-ul 

www.afm.ro, in limita fondurilor alocate si se incheie la data stabilita de 

Ministerul Mediului ca fiind data de final a programului. 

 

3.2. In situatia in care Organizatorul decide sa modifice durata Programului, 

acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei 

pe site-ul www.afm.ro si www.dedeman.ro, prezentul Regulament fiind 

actualizat in conformitate cu noile modificari. 

 

4. ARIA DE DESFASURARE 

Programul se desfasoara la nivel national, in toate magazinele fizice Dedeman 

din Romania. 

 

5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1. In conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite de Organizator, 

poate beneficia de finantare solicitantul care indeplineste cumulativ 

urmatoarele conditii: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

a) este persoana fizica cu domiciliul in Romania; 

b) nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local, conform 

legislatiei nationale in vigoare, la data achizitionarii EEE; 

c) are varsta de minimum 18 ani impliniti in momentul inscrierii in aplicatia 

informatica; 

d) este posesor al unui/unei buletin/carti de identitate valabil(e) in momentul 

inscrierii in program; 

e) se obliga sa predea, in momentul achizitionarii unui EEE nou, un EEE uzat 

echivalent, din aceeasi categorie, respectiv: categoria frigidere/combine 

frigorifice/lazi frigorifice/ congelatoare, categoria aparate de aer 

conditionat/aparate de aer conditionat portabile, categoria masini de spalat 

vase, categoria masini de spalat rufe, categoria uscatoare de rufe, categoria 

aspiratoare si categoria televizoare; 

f) isi da acordul cu privire la prelucrarea de catre Autoritate a tuturor datelor 

si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre 

terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor 

obligatiilor si clauzelor prevazute in ghid sau in scopul elaborarii de situatii 

si statistici. 

Prin exceptie de la punctul 5.1. lit. e), în schimbul achizitionarii maşinilor de 

spalat vase avand clasa energetica cel putin D, precum şi a uscatoarelor de 

rufe cu clasa de eficienta energetica veche cel putin A++, se poate preda 

oricare dintre echipamentele electrice şi electronice de uz casnic prevazute 

la art. 5 alin. (1): masina de spalat rufe, aparat de aer conditionat, inclusiv 

aparat de aer conditionat portabil, frigider/combina frigorifica/lada 

frigorifica/congelator, televizor, aspirator, laptop, tableta. 

 

6. Cuantumul finantarii  

6.1. Finantarea oferita de Ministerul Mediului prin Administratia Fondului 

pentru Mediu se acorda sub forma de vouchere pentru achizitionarea de 

echipamente electrice si electronice de uz casnic, denumite in continuare 

echipamente (EEE), dupa cum urmeaza: 

a)  400 de lei pentru masini de spalat rufe, inclusiv cu uscator avand cel putin 

noua clasa energetica C;  

b)  400 de lei pentru masini de spalat vase avand cel putin noua clasa 

energetica D;  

c)  400 de lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer 

conditionat portabile cu eficienta energetica la racire cel putin A++; 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

d)  400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi 

frigorifice/congelatoare avand cel putin noua clasa energetica E;  

e)  400 lei pentru televizoare avand cel putin noua clasa energetica G;  

f) 400 lei pentru uscatoare de rufe cu eficienta energetica cel putin A++; 

g)  200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 

kWh/an.  

 

6.2. Suma finantata de Administratia Fondului pentru Mediu se scade de 

catre comerciantul validat din valoarea totala a facturii echipamentelor 

achizitionate prin program, iar diferenta este suportata de catre solicitant, 

din surse financiare proprii. 

6.3. Persoanele interesate sa primeasca voucherele oferite de Administratia 

Fondului pentru Mediu prin care isi pot cumpara produse electrocasnice 

trebuie sa aiba in vedere ca schimbul se face in sistem de reducere la 

achizitia unui echipament nou in schimbul unuia predat, iar 

predarea echipamentului vechi se face odata cu preluarea celui nou.  

6.4. Atentie! Finantarea (voucherul) nu poate depasi 50% din 

valoarea echipamentelor comercializate prin program. 

6.5. Demontarea/Montarea echipamentelor achizitionate prin 

program intra in sarcina beneficiarilor si nu este considerata 

cheltuiala eligibila. 

 

7. INSCRIEREA SOLICITANTILOR 

7.1. Inscrierea persoanei fizice in aplicatia informatica se realizeaza numai 

dupa publicarea listei cuprinzand comerciantii validati si anterior lansarii 

primei etape de generare a voucherelor, prin crearea unui cont de 

utilizator pe baza datelor de identificare (nume, prenume, localitate, judet si 

CNP), conform actului de identitate, inclusiv data expirarii acestuia, a 

adresei de e-mail, a unui numar de telefon valid si prin receptionarea unui 

sms de confirmare. Inscrierea solicitantilor se realizeaza intr-un interval fix de 

7 zile, de la data stabilita prin dispozitie a presedintelui Autoritatii. 

 

7.2. Ulterior crearii contului de utilizator, solicitantul introduce urmatoarele 

informatii: 

a) declaratia pe propria raspundere potrivit careia nu inregistreaza obligatii de 

plata restante la bugetul de stat si bugetul local, conform legislatiei 

nationale in vigoare, la data inscrierii; 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

b) acordul cu privire la prelucrarea de catre Administratia Fondului pentru 

Mediu a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la 

transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea 

verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in ghid sau in 

scopul elaborarii de situatii si statistici; 

c) tipul de EEE care se achizitioneaza, precum si declaratia pe propria 

raspundere prin care se obliga sa predea un EEE uzat echivalent, din 

aceeasi categorie, in momentul achizitionarii. 

7.3. Inscrierea solicitantilor se realizeaza dupa completarea tuturor 

campurilor din aplicatia informatica si dupa generarea unui mesaj automat 

de confirmare in acest sens.  

 

7.4. Ulterior parcurgerii etapelor prevazute la punctele 7.1-7.3, persoanele 

fizice procedeaza la selectarea, prin completarea in aplicatia informatica a 

tipului de EEE care se achizitioneaza, precum si a declaratiei pe propria 

raspundere prin care se obliga sa predea un EEE uzat, potrivit art. 15 din 

Ghidul de Finantare, in momentul achizitionarii. Echipamentele incluse in 

program vor fi disponibile etapizat. Fiecare etapa cuprinde trei categorii de 

echipamente definite conform prevederilor mentionate la punctul 6.1 si va 

avea un buget stabilit prin dispozitie a presedintelui Autoritatii. In cazul in 

care bugetul alocat etapei de inscriere nu este consumat, acesta se 

reporteaza si devine disponibil la organizarea unei noi sesiuni de inscriere. 

 

8. UTILIZAREA VOUCHERULUI  

8.1. Atentie! Voucherul este valabil 15 zile de la validarea acestuia 

de catre Administratia Fondului pentru Mediu. 

8.2. Voucherul este nominal si netransmisibil si nu poate fi utilizat 

decat de persoana careia i-a fost emis, in urma inscrierii în aplicatia 

informatica. 

8.3. Voucherele neeligibile sunt cele care au fost deja folosite la un alt 

comerciant. 

8.4. Voucherul poate fi utilizat in orice magazin Dedeman. In acest sens, 

Beneficiarul se va adresa Biroului servicii clienti al magazinului unde va 

comunica codul de voucher si numarul de telefon introdus in profilul 

personal si va prezenta: Declaratia pe propria raspundere, semnata; 

B.I./C.I.; codul aferent voucherului. De asemenea, Beneficiarul trebuie 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

sa predea echipamentul uzat (echivalent, din aceeasi categorie). Schimbul 

se face in sistem “unu la unu”.  

8.5. In cazul achizitionarii mai multor echipamente electrice si electronice 

eligibile cu vouchere oferite de Administratia Fondului pentru Mediu se vor 

preda tot atatea echipamente cate sunt cumparate, cu precizarea ca se 

poate achizitiona prin program un singur echipament din fiecare categorie. 

De exemplu, un client poate cumpara din magazinul Dedeman prin 

programul “Rabla pentru Electrocasnice” un televizor, un aspirator si o 

masina de spalat rufe, oferind la schimb tot trei echipamente uzate. 

8.6. Deseul predat trebuie sa fie complet, fara componente lipsa. Produsele 

uzate care nu sunt complete (au componente sau parti lipsa: carcasa, 

motor, cuva, tambur) nu sunt acceptate in Program. 

8.7. Dedeman presupune ca fiecare client care participa la program detine 

cu titlu legal Produsul cu care participa, mai exact ca fiecare client este 

proprietarul de drept al produsului pe care il preda. 

8.8. Dedeman nu are obligatia de a verifica si de a certifica dreptul 

clientului asupra Produsului predat in cadrul Programului, intreaga 

responsabilitate in acest sens apartinand Participantului. 

8.9. Suma aferenta voucherului se scade din valoarea produsului 

achizitionat direct pe factura. 

8.10. Voucherul oferit de Administratia Fondului pentru Mediu se cumuleaza 

cu alte campanii de reducere de pret, existente in magazine pentru 

produsele electrocasnice. 

8.11. Oferta pentru produsele eligibile este valabila in limita stocului 

disponibil. 

8.12. Nu se acorda contravaloarea in bani pentru voucherele oferite de 

Organizator. 

8.13. Nu se accepta returul produselor achizitionate prin Programul national 

de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai 

performante din punct de vedere energetic (programul „Rabla pentru 

electrocasnice”, program finantat de Ministerul Mediului, prin Administratia 

Fondului pentru Mediu ). 

8.14. Mai multe informatii in legatura cu Programul Rabla pentru 

electrocasnice se pot gasi accesand Ghidul Programului, de pe site-ul 

www.afm.ro.  

 

9.  FORTA MAJORA 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

9.1. Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna 

orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de 

catre Organizator sau Dedeman si a carui aparitie ii pune pe acestia din 

urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria 

acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, 

incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, 

precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a 

Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora, etc. 

9.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorui 

sau Comerciantului Participant Dedeman  din motive independente de 

vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor 

Conditii si continuarea actiunii, Organizatorul sau Dedeman vor fi exonerati 

de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care 

aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 

1083 C.civ. Dedeman, daca invoca forta majora, se obliga sa comunice 

participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de 

forta majora, existenta acesteia. 

 

10. LITIGII SI LEGISLATIE 

10.1. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una 

dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor 

continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. 

10.2. In cazul unor litigii aparute intre Comerciantul Participant la program 

si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. 

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate 

vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane. 

 

11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

11.1. Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa 

consultati Nota de informare a clientilor/solicitantilor/beneficiarilor 

programului, disponibila mai jos. 

 

12. CONDITII GENERALE 

12.1. Programul inceteaza de drept la data implinirii termenului sau la 

decizia Organizatorului (AFM) care poate reduce sau inceta durata 

Programului “Rabla pentru Electrocasnice”, aceste modificari vor aparea pe 

site-ul Organizatorului (AFM), www.afm.ro, iar noi in calitate de 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Comerciant Participant va vom anunta acest lucru prin actualizarea 

prezentului Regulament. 

12.2. Comerciantul Participant isi rezerva dreptul de a descalifica orice 

persoana care falsifica procedura de functionare a Programului, care 

incalca prezentul Regulament, care nu respecta conditiile de validitate si 

validare vouchere; care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau 

perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, 

abuza, ameninta sau hartui orice persoana. 

12.3. Daca, din orice motiv, Programul AFM ”Rabla pentru Electrocasnice” 

nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in 

afara controlului Comerciantului Participant, din cauza fraudei, problemelor 

tehnice, sau orice alte cauze care corup sau afecteaza administrarea, 

securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare 

a Programului, Comerciantul Participant va aduce la cunostinta 

Organizatorului aceasta situatie si va informa clientii asupra aspectelor 

perturbatoare. In situatia in care Programul inceteaza din cauza fortei 

majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei 

Programului, iar acest lucru va fi anuntat oficial de Organizator (AFM), se 

va face un anunt de informare pe site-ul www.dedeman.ro si in 

magazinele DEDEMAN. 

 

13. LIMITAREA RASPUNDERII 

13.1. In niciun caz Comerciantul Participant nu va fi responsabil sau 

raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv 

daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca 

urmare a participarii dvs. la acest Program/inscrierii in Program pe site-ul 

AFM. 

 

14. DISPOZITII FINALE 

14.1. Prin participarea la Programul “Rabla pentru Electrocasnice” finantata 

de Ministerul Mediului prin AFM, participantii declara ca sunt de acord sa 

respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor 

regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta. 

14.2. Comerciantul participant la program isi rezerva dreptul de a verifica 

si monitoriza modul in care se desfasoara Programul AFM. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

14.3. Comerciantul Participant la program isi rezerva dreptul de a exclude 

definitiv orice Participant in Program care, prin comportamentul fraudulos, 

poate afecta bunul mers al Programului. 

14.4. Regulamentul programului detaliaza conditiile de participare si 

validare instituite de Ministerul Mediului prin AFM, urmeaza Ghidul 

Programului “Rabla pentru Electrocasnice” si informeaza asupra condiitor 

cumpararii produselor electrocasnice mai eficiente din punct de vedere 

energetic din magazinele DEDEMAN si inlocuirii celor vechi in urma 

decontarii voucherelor, calitatea de ORGANIZATOR avand-o Administratia 

Fondului pentru Mediu (AFM). 

14.5. Regulamentul de desfasurare al Programului este afisat si disponibil 

in mod gratuit oricarui solicitant, in magazinele Dedeman si pe site-ul 

oficial www.dedeman.ro  pe toata Perioada Programului “Rabla pentru 

Electrocasnice”. De asemenea, va puteti adresa si Serviciului suport clienti 

al Dedeman, la numarul de telefon: 0234 525 525. 

14.6. Dedeman isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe 

parcursul desfasurarii Programului, modificarile urmand a fi publicate pe 

site-ul oficial www.dedeman.ro. 

14.7. Participarea la Program echivaleaza cu cunoasterea si acceptarea 

integrala si neconditionata de catre Parcipant a prevederilor si aplicarii 

prezentului Regulament. 

 

DEDEMAN S.R.L. 

Comerciant Participant la Programul “Rabla pentru Electrocasnice” finantat 

si organizat de Ministerul Mediului prin AFM (Administratia Fondului pentru 

Mediu), Editia 2, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Informare privind protectia datelor cu caracter personal 

 

Persoane vizate:  

- clienti ai Dedeman - solicitanti/beneficiari ai Programul 

national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice 

uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic 

(„Rabla pentru electrocasnice”/„Program”)  

Stimata doamna/Stimate domn,  

DEDEMAN SRL (denumita in continuare „DEDEMAN”), persoana 

juridica romana, cu sediul social in municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi 

nr. 8, judetul Bacau, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. 

J04/2621/1992, cod unic de inregistrare 2816464, atribut fiscal „RO,” 

reprezentata legal de catre asociat si administrator – Adrian Paval,  

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea 

Directivei 95/46/CE, va detaliem in cele ce urmeaza cand si de ce va 

prelucram datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care 

le putem divulga altora si cum le stocam in conditii de siguranta.  

Daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care prelucram datele 

dumneavoastra cu caracter personal, puteti consulta Politica noastra de 

protectie a datelor cu caracter personal pe site, la adresa 

https://www.dedeman.ro/bacau/politica-confidentialitate.html sau ne 

puteti contacta la adresa de e-mail protectiadatelor@dedeman.ro.  

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal  

Dumneavoastra ati ales sa participati la Programul „Rabla 

electrocasnice”, iar noi suntem obligati sa ne conformam prevederilor 

legale (Ordinul nr. 2089/2020 din 23 noiembrie 2020 pentru aprobarea 

Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor 

electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de 

vedere energetic, emitent MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI 

PADURILOR, publicat in MONITORUL OFICIAL  NR. 1139 din 26 

noiembrie 2020 – denumit in continuare „Ordin(ul)”), in baza caruia 

prelucram datele cu caracter personal apartinand 

solicitantilor/beneficiarilor participanti in cadrul Programului si ne 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

obligam sa gestionam in conditii de maxima siguranta documentele 

depuse de catre dumneavoastra; 

Astfel, in vederea decontarii sumelor de catre Administratia Fondului 

pentru Mediu („Autoritatea”), avem obligatia legala sa depunem la 

Autoritate un dosar care sa cuprinda o cerere de decontare insotita de: 

    a) declaratiile pe propria raspundere, semnate de catre solicitanti, 

conform modelului din ANEXA 2 la Ghidul de finantare a Programului, 

aprobata prin Ordin; 

   b) facturile fiscale; 

   c) lista beneficiarilor pentru care se solicita decontarea, semnata de 

catre reprezentantul legal al comerciantului validat sau de catre 

persoana imputernicita de acesta, editata cu ajutorul aplicatiei 

informatice; 

    d) documentul/documentele care sa ateste predarea-primirea DEEE 

colectate in cadrul programului, incheiat intre comerciantul validat si 

operatorul economic autorizat pentru colectare, care contine inclusiv 

categoria DEEE-urilor predate, numarul de bucati si cantitatea acestora 

exprimata in kg, precum si mentiunea «Programul national de inlocuire 

a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante 

din punct de vedere energetic» (Proces verbal predare-primire DEE); 

   e) copie B.I./C.I. beneficiari; 

   f) alte documente relevante solicitate de Autoritate. 

 

Astfel, prelucram in conditiile legii documentele enumerate mai sus, cu 

toate datele cu caracter personal pe care acestea le cuprind: copia 

BI/CI, cu toate datele continute de actele dvs. de identitate: nume, 

prenume, CNP, semnatura, domiciliul, varsta, data valabilitate act 

identitate, dar si numarul dvs. de telefon, continutul Declaratiilor pe 

care sunteti obligati sa le dati in vederea participarii dvs. la Program, cu 

privire, de exemplu, la domiciliul dvs., varsta, lipsa obligatiilor restante la 

bugetele de stat si locale, valabilitatea actului dvs. de identitate. Va mai 

informam despre faptul ca suntem obligati sa completam in factura si 

CNP-ul dvs, nu doar numele, prenumele adresa si semnatura. Datele 

dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate si in vederea 

completarii documentelor aferente predarii-primirii DEEE, vanzarii si 

livrarii. Totodata, va informam ca avem acces la datele dvs. cu caracter 

personal pe care le-ati completat pe site-ul Autoritatii (numele si 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

prenumele dv., CNP-ul, numarul unic al inscrierii, cod alfanumeric 

voucher, categoriile de EEE-uri aprobate si sumele aferente), in scopul 

verificarii valabilitatii voucherului. 

Urmare a prezentei dumneavoastra in cadrul uneia dintre locatiile 

Dedeman S.R.L. (“Dedeman” si/sau “Societatea”) si avand in vedere 

faptul ca incintele noastre sunt permanent supravegheate, atat prin 

personal de securitate, cat si prin sisteme video de monitorizare, datele 

dumneavoastra cu caracter personal (de exemplu, imaginea si datele de 

identificare, precum numarul de inmatriculare auto) sunt prelucrate in 

vederea asigurarii securitatii si integritatii locatiilor in care ne 

desfasuram activitatea.  

De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal sunt 

prelucrate in vederea respectarii unor cerinte legale privind securitatea 

si linistea publica.  

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in aceste 

scopuri are loc:  

- in vederea satisfacerii unor interese legitime, precum asigurarea 

securitatii locatiilor in care ne desfasuram activitatea si protejarea 

activelor noastre, ale clientilor si furnizorilor nostri;  

- in vederea asigurarii respectarii oricarei reguli, legi si reglementari 

aplicabile activitatii noastre, inclusiv colaborarea cu autoritatile publice.  

Mai mult, urmare a calitatii dumneavoastra de client al Dedeman, datele 

dumneavoastra cu caracter personal (de exemplu, numele si 

prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon) 

sunt prelucrate in vederea executarii contractului incheiat cu Dedeman 

si a conformarii de catre Dedeman cu normele, reglementarile legale, 

codurile de conduita sau ghidurile aplicabile sau in vederea aplicarii legii 

si cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fara a ne limita la, 

autoritatile fiscale si judiciare).  

Dedeman obtine aceste date cu caracter personal direct de la 

dumneavoastra, dar si din aplicatia Autoritatii.  

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt divulgate altor 

terte parti  

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile 

prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre partenerii 

nostri contractuali (de exemplu, furnizorii de servicii de securitate), 

auditorii sau consultantii nostri, catre autoritati si institutii publice (de 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

exemplu cele competente in materia asigurarii ordinii si linistii publice si 

cele fiscale, dar si catre Autoritate).  

Drepturile dumneavoastra privind datele cu caracter personal  

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele 

drepturi:  

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din 

partea noastra ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si 

accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de 

prelucrare;  

- dreptul la rectificare care se refera la corectarea fara intarzieri 

nejustificate, datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea 

datelor incomplete;  

- dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de va 

sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, 

in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea 

scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic 

pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie 

sterse pentru respectarea unei obligatii legale;  

- dreptul la restrictionarea prelucrarii, care se aplica in cazul in care 

(i) dvs. contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) 

prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter 

personal solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) noi nu mai 

avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitati 

pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (iv) 

v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca 

interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal 

prevaleaza asupra drepturilor dvs.;  

- dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care 

demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datelor dvs., 

motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs. 

sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;  

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi 

datele cu caracter personal, pe care ni le-ati furnizat in scopurile 

indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si 

care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date 

unui alt operator;  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

- dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de 

Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);  

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrare automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte 

juridice asupra dvs. sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului 

in care o astfel de prelucrare este necesara pentru executarea 

contractului sau este permisa de lege.  

Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform 

celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei 

solicitari scrise:  

- prin posta la adresa: Mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, jud. Bacau, 

Sediul Dedeman - in atentia RESPONSABILULUI CU PROTECTIA 

DATELOR  

- prin email la adresa: protectiadatelor@dedeman.ro   

Perioada de pastrare  

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre 

noi pentru o perioada stabilita cu respectarea termenelor de prescriptie 

si arhivare conform normelor procedurale impuse de legislatia civila 

si/sau penala.  

Securitatea datelor cu caracter personal  

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja 

datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru 

prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea 

prevenirii, accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii 

sau stergerii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.  

 

DEDEMAN S.R.L. 

 

 


