Politica de
confidențialitate
aplicabilă Curierilor
foodpanda respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal al fiecărei persoane și a
adoptat măsuri pentru a se conforma dispozițiilor legale prevăzute de Regulamentul UE nr.
679/2016 („GDPR”), precum și de celelalte reglementări în vigoare, în domeniul protecției datelor
cu caracter personal.
Printre măsurile de conformitate adoptate se regăsește și prezenta Politică de confidențialitate.
Prevederile acestei politici vi se aplică în cazul în care sunteți/ doriți să deveniți Curier
foodpanda, respectiv dacă:
✓ prestați/ doriți să prestați servicii de livrare în baza unui contract încheiat între foodpanda
și societatea/entitatea juridică (SRL, PFA) din care faceți parte (în calitate de
reprezentant/ colaborator);
✓ prestați servicii de livrare foodpanda ca urmare a contractului de colaborare încheiat de
foodpanda cu o societate („Societatea Parteneră”) al cărei angajat sunteți.
Pentru a face mesajul nostru cât mai accesibil, în cuprinsul prezentei politici, ne vom adresa
dumneavoastră folosind și termenii „Curier” sau „colaborator”.
Cine este operatorul de date?
Operatorul de date, mai precis entitatea care definește scopurile și mijloacele prelucrării
specificate în prezenta Politică de confidențialitate este FOODPANDA RO S.R.L, o societate cu
răspundere limitată, cu sediul social în București, Str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, Sector 1,
având CUI 2992457 și fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul
J40/3012/2012 denumită în continuare „foodpanda”, „noi”, „operator”).
De ce prelucrăm date cu caracter personal și ce date prelucrăm?
Fie că ați devenit Curier foodpanda în baza unui contract de prestări servicii/ colaborare sau ați
devenit curier ca urmare a contractului încheiat de foodpanda cu o Societate Parteneră, pentru
a oferi serviciul de livrare clienților foodpanda, noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter
personal.
În continuare, vă prezentăm tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm scopurile
în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrării,
precum și circumstanțele în care dezvăluim/ transmitem datele dumneavoastră altor părți.
În ceea ce privește termenul „date cu caracter personal”, menționăm că datele cu caracter
personal sunt acele informații care pot duce la identificarea dumneavoastră (în mod direct sau
indirect) .Sunt date cu caracter personal numele și prenumele, adresa, numărul de telefon, data
nașterii, datele de localizare sau adresa de email.
Ce date cu caracter personal prelucrăm?
Data: 18 august 2020

Versiunea PC: 4.0
1

Pentru a oferi serviciul de livrare clienților noștri, folosim diverse instrumente și sisteme care
sunt absolut necesare pentru livrarea comenzilor. De asemenea, folosim instrumente și sisteme
externe și interne pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de
gestionare a personalului și operațiuni de afaceri.
În cadrul utilizării instrumentelor și sistemelor, colectăm, prelucrăm și stocăm următoarele
categorii de date cu caracter personal:
Categorii de date
Date de identificare
Date de contact
Datele contului

Descriere
Nume, prenume, ID Curier
Adresă de email, număr de telefon, adresă
Nume și prenume, data și locul nașterii, naționalitatea, sexul, datele
contului bancar, codul numeric personal, adresa de domiciliu, seria și
numărul cărții de identitate, fotografia din cuprinsul cărții de identitate,
ID-ul livratorului, adresa de email, număr de telefon
de Timpul de utilizare a aplicațiilor, detalii despre comandă

Date
legate
performanță
Date
de Date GPS (longitudinea, latitudinea, țara, orașul, strada, numărul)
geolocalizare
Date tehnice
Date despre dispozitiv
Detalii
despre Tip de contract,
contract

În ce scopuri prelucrăm datele cu caracter personal?
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar dacă acestea sunt necesare pentru
realizarea unor scopuri determinate, explicite şi legitime.. Mai jos, vă prezentăm informații privind
scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării:
Scopul prelucrării

De ce prelucrăm datele în acest scop?

Recrutare

Cu ocazia aplicării dumneavoastră pentru un post de Curier, ca parte a
procesului de recrutare, colectăm, prelucrăm și stocăm datele
dumneavoastră cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în
momentul în care ați aplicat . Scopul prelucrării în acest caz este luarea
unei decizii cu privire la o posibilă colaborare cu dumneavoastră
(acceptarea cererii sau respingerea unui anumit candidat) .

Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date de contact
● Datele contului
Temei juridic:
● Încheierea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR
Acest proces de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vi se
aplică și nu va fi efectuat, în cazul în care sunteți angajatul unei
Societăți Partenere foodpanda.
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Reactivarea
candidatului

Dacă sunteți un candidat ce dorește să facă parte din echipa noastră de
Curieri, însă nu ați finalizat procesul de aplicare noi vă vom trimite mesaje
prin SMS, email sau Whatsapp pentru a vă aminti pașii care trebuie
parcurși pentru finalizarea procesului de aplicare.
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date de contact
Temei juridic:
● Încheierea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR
● Interes legitim, conform art. 6 alin. 1 f) GDPR; interesul nostru
legitim este de a facilita procesul de aplicare și de a asigura o
experiență mai bună candidatului.
Acest proces de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vi se
aplică și nu va fi efectuat, în cazul în care sunteți angajatul unei
Societăți Partenere foodpanda.

Încheierea
contractului
de colaborare/
de
prestări
servicii

Procesul de
integrare
a
noilor Curieri
(onboarding)

Încheierea contractului de colaborare/ de prestări servicii
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Datele contului
Temei juridic:
● Încheierea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR
Acest proces de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vi
se aplică și nu va fi efectuat, în cazul în care sunteți angajatul
unei Societăți Partenere foodpanda.
Pregătirea primei zile de lucru, instruirea noilor Curieri
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date de contact
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR

Conturi

Crearea conturilor necesare pentru aplicațiile utilizate
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Datele contului
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR
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Pontajul
Curierului

Înregistrarea prezenței Curierului la locul de muncă
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date privind orele la care a început și s-a sfârșit activitatea
Curierului în fiecare zi în care prestează activitatea de livrare,
pauzele, absențele motivate
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR

Monitorizarea
prezenței

Evaluarea diligenței Curierilor în îndeplinirea obligațiilor lor contractuale.
Utilizarea datelor de localizare în caz de nereguli în timpul schimbului.
Monitorizarea respectării timpilor de odihnă.
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Datele contului
● Timpul de lucru
● Timpul de odihnă
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR

Comunicarea
cu clienții

Comunicarea cu clienții privind starea comenzii sau a livrării
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date de contact
● Date de localizate
● Conținutul comunicării
● Fotografie (dacă este disponibilă)
Temei juridic:
● Interes legitim, conform art. 6 alin. 1 f) GDPR
● Consimțământ, conform art. 6 alin. 1 a) GDPR pentru fotografie

Fotografii și
videoclipuri

Realizarea și publicarea de fotografii și videoclipuri cu un Curier
foodpanda
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Fotografie/Videoclip
Temei juridic:
● Consimțământ, conform art. 6 alin. 1 a) GDPR

Administrarea
personalului

Colectăm, prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter
personal pentru procesarea și crearea documentelor și a dovezilor
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necesare din punct de vedere legal, precum și pentru remunerarea
dumneavoastră (Curierii noștri).
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date de contact
● Datele contului
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR
● Obligație legală, conform art. 6 alin. 1 c) GDPR

Comunicare
internă

Diferite instrumente sunt utilizate pentru comunicarea dintre foodpanda
și Curier. Scopul prelucrării este comunicarea informațiilor necesare.
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date de contact
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR
● Interes legitim, conform art. 6 alin. 1 f) GDPR pentru newsletter

Livrare

Pentru a asigura o livrare promptă a produselor comandate de clienții
noștri, sunt procesate coordonatele geografice ale Curierilor foodpanda ,
iar comanda este atribuită acelor Curieri care se află într-o zonă
apropriată celei din care a fost plasată comanda.
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date de contact
● Date de geolocalizare
● Date tehnice
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR
● Interes legitim, conform art. 6 alin. 1 f) GDPR

Estimarea
termenului de
livrare

Pentru a putea informa clienții despre termenul de livrare preconizat,
datele privind viteza medie sunt prelucrate într-o formă anonimizată.
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de geolocalizare (anonimizate)
Temei juridic:
● Interes legitim, conform art. 6 alin. 1 f) GDPR
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Măsuri
disciplinare

Emiterea de avertismente la încălcarea contractului
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
Dosarul Curierului
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR

Plata
remunerației
Curierului

Plata facturilor emise pentru serviciile de livrare prestate de Curieri, în
baza contractelor de colaborare/ prestări servicii;
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date de contact
● Informații despre contul bancar
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR

Echipamentul
Curierului

Curierii noștri primesc echipament de lucru de la noi. Acesta asigură
aspectul uniform al Curierilor noștri, precum și protecția acestora.
Gestionăm și monitorizăm echipamentele pentru a ne asigura că acestea
sunt întotdeauna disponibile.
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date de contact
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR
● Obligație legală, conform art. 6 alin. 1 a c) GDPR

Planificarea
schimburilor
și pontajul

Colectăm, prelucrăm și stocăm date cu caracter personal ale Curierilor
noștri pentru planificarea și executarea efectivă a livrărilor. Scopul
prelucrării este înregistrarea și monitorizarea orelor lucrate și întocmirea
pontajului necesar.

Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Datele contului
● Date legate de performanță
● Date de geolocalizare
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR
● Interes legitim, conform art. 6 alin. 1 f) GDPR
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Evaluarea performanțelor Curierilor din punct de vedere al calității (pe
baza existenței reclamațiilor din partea restaurantului și a clienților) și
cantității livrărilor. De asemenea, evaluarea diligenței Curierului înainte,
în timpul și după terminarea schimbului. Aceasta include, printre altele,
punctualitatea la începutul schimbului, autentificarea corectă și
acceptarea comenzilor în timpul schimbului până la sfârșitul acestuia,
precum și executarea corespunzătoare a comenzii.

Evaluarea
performanței
Curierului

Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date legate de performanță
● Date de geolocalizare
● Date tehnice
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR
● Interes legitim, conform art. 6 alin. 1 f) GDPR

Încetarea
contractului
de colaborare/
prestări
servicii

Încetarea ordinară și extraordinară a contractelor în baza cărora
dumneavoastră(Curierii foodpanda) prestați serviciile de livrare
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date de contact
● Datele Contului
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR

Încetarea
efectivă
activității
Curierului

Arhivare

a

Acest proces de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vi se
aplică și nu va fi efectuat, în cazul în care sunteți angajatul unei
Societăți Partenere foodpanda
Dezactivarea conturilor existente; returnarea hainelor și a echipamentelor
primite
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date de contact
Temei juridic:
● Executarea unui contract, conform art. 6 alin. 1 b) GDPR
Arhivarea documentelor întocmite/ primite în scopuri fiscale
Categorii de date cu caracter personal:
● Date de identificare
● Date de contact
● Data nașterii
● Informații fiscale
● Timpii de lucru
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Publicitate
marketing

Temei juridic:
● Obligație legală, conform art. 6 alin. 1 a c) GDPR
și Marketing online
Serviciul nostru se bazează într-o mare măsură pe convingerea
potențialilor clienți că oferim o experiență uimitoare și că fiecare vizită pe
platforma noastră merită. Pentru a ajunge la cât mai mulți clienți potențiali,
suntem foarte activi în domeniul marketingului online. La fel de important
este pentru noi să câștigăm încrederea potențialilor angajați și să
consolidăm încrederea angajaților existenți. Prin urmare, am dori să vă
prezentăm procesele noastre într-o manieră cât mai transparentă.
Targeting
În principiu, targeting înseamnă publicarea și personalizarea bannerurilor de publicitate pe site-uri web adaptate la anumite grupuri-țintă.
Scopul este de a afișa cele mai atractive mesaje de publicitate într-o
manieră cât mai personalizată pentru utilizatori și potențialii șoferi. În
primul rând, definim un grup-țintă și, în al doilea rând, solicităm furnizorilor
noștri de servicii să prezinte conținutul nostru publicitar grupului-țintă
definit. Nu prelucrăm date cu caracter personal, deoarece acestea sunt
inițial anonimizate. Pentru a defini mai bine grupul-țintă, segmentăm
clienții pe tipuri și plasăm diferite anunțuri pe diferite portaluri.
Retargeting
De îndată ce ați vizitat site-ul nostru web și, de exemplu, ați plasat deja o
comandă în coșul de cumpărături, stocăm aceste informații în cookie-uri.
În cazul în care continuați să navigați pe alte site-uri web, partenerii noștri
de publicitate vă vor aminti în numele nostru că nu ați finalizat încă
comanda. Nu vrem să ratați experiența uimitoare pe care v-o oferim.
Puteți dezactiva retargeting-ul instalând programele de completare (addon) adecvate pentru browserul dumneavoastră. De asemenea, puteți și
chiar este indicat să ștergeți în mod regulat cookie-urile stocate în
browserul pe care îl utilizați.
Categorii de date cu caracter personal:
Date de contact

Temei juridic:
Interes legitim, conform art. 6 alin. 1 f) GDPR.
Interesul nostru legitim îl reprezintă scopul descris mai sus.
Cât timp stocăm datele cu caracter personal?
În general, ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal după ce scopul prelucrării a fost
îndeplinit. Normele exacte de ștergere sunt definite în conceptele noastre de ștergere, aplicabile
la nivel regional. Se aplică reguli diferite de ștergere în funcție de scopul prelucrării. În cadrul
conceptelor noastre de ștergere, am definit diverse categorii de date și le-am atribuit reguli în
baza cărora sunt șterse după o anumită perioadă .La expirarea perioadei de păstrare, datele
stocate vor fi șterse în consecință.
Datele cu caracter personal pot fi șterse și în baza unei cereri din partea dumneavoastră. Totuși,
în anumite circumstanțe, cererea de ștergere poate intra în conflict cu perioada de păstrare
impusă de prevederile legale aplicabile , situație ce ne împiedică să ștergem datele stocate
pentru o perioadă minimă de timp. Pentru a respecta aceste cerințe legale, blocăm datele
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relevante după îndeplinirea scopului și, prin urmare, garantăm exhaustivitatea și integritatea
datelor.
Căror persoane împuternicite dezvăluim/transmitem datele dumneavoastră cu caracter
personal și de ce?
Nu divulgăm niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți neautorizați. Cu
toate acestea, ca parte a activității noastre, contractăm serviciile anumitor furnizori și le oferim
acces limitat și strict monitorizat la o parte dintre datele cu caracter personal prelucrate de noi (
inclusiv date cu caracter personal ce vă privesc). Divulgarea/ transmiterea de date cu caracter
personal către persoane împuternicite se face numai ulterior efectuării unui audit. Astfel,
persoanele împuternicite ce vor prelucra date cu caracter personal în numele nostru, vor fi în
prealabil controlate. Toți destinatarii datelor trebuie să îndeplinească cerințele legale de
protecție a datelor și să își demonstreze nivelul de protecție a datelor cu dovezi adecvate.
În cele ce urmează, am dori să vă comunicăm într-un mod transparent și inteligibil informații
despre fiecare potențial destinatar al datelor dumneavoastră cu caracter personal, incluzând
motivele pentru care partajăm date cu aceștia:
Destinatarul datelor
Motivul partajării datelor
Furnizori de servicii Aceștia sprijină activitățile noastre comerciale, oferindu-ne soluții IT și
externi
infrastructură sau asigurând securitatea operațiunilor noastre
comerciale, de exemplu prin identificarea și remedierea defectelor. De
asemenea, datele cu caracter personal pot fi divulgate și consultanților
fiscali externi, avocaților sau auditorilor, pentru furnizarea de
consultanță de specialitate, în conformitate cu dispozițiile legale.
Membrii
Grupului În cadrul unui grup, este necesară uneori utilizarea eficientă a
Delivery Hero SE
resurselor. În acest context, ne sprijinim reciproc în cadrul Grupului
nostru pentru optimizarea proceselor. De asemenea, oferim conținut și
servicii comune, cum ar fi, de exemplu, asistența tehnică pentru
sisteme.
În acest caz este vorba despre operatori asociați în sensul art. 26
GDPR. foodpanda este pe deplin responsabil pentru îndeplinirea
cerințelor de protecție a datelor împreună cu Delivery Hero SE. În
cadrul reglementărilor comune, atât foodpanda l, cât și Delivery Hero
SE au convenit că ambele vă vor garanta exercitarea drepturilor în
mod egal. Prin urmare, puteți adresa orice solicitare atât foodpanda
i, cât și către Delivery Hero SE, Oranienburger Straße 70, 10117
Berlin.
Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresa
dpo@deliveryhero.com.

Autorități de urmărire Din păcate, se poate întâmpla ca unii dintre Curierii, clienții și/sau
penală și inițierea de furnizorii noștri de servicii să nu aibă un comportament de bunăproceduri legale
credință, în conformitate cu legea și să aibă intenția de a ne leza. În
aceste cazuri, pe lângă necesitatea îndeplinirii unei obligații legale,
divulgarea datelor cu caracter personal servește și interesului nostru
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legitim de a preveni daunele, a pune în executare creanțele și a
combate pretențiile nejustificate
În ce țări terțe transferăm datele cu caracter personal?
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în principal în cadrul Uniunii Europene
(UE) și al Spațiului Economic European (SEE). Cu toate acestea, unii dintre furnizorii noștri de
servicii menționați mai sus au sediul în afara UE și SEE.
GDPR impune cerințe ridicate pentru transferul de date cu caracter personal în țări terțe. Toți
destinatarii noștri de date trebuie să se adapteze la aceste cerințe. Înainte de a transfera datele
dumneavoastră către un furnizor de servicii din țări terțe, evaluăm fiecare furnizor de servicii în
primul rând din punct de vedere al nivelului său de protecție a datelor. Acesta va fi inclus pe lista
scurtă a furnizorilor de servicii numai dacă poate demonstra un nivel adecvat de protecție a
datelor.
Indiferent dacă furnizorii noștri de servicii sunt situați în UE/SEE sau în țări terțe, fiecare furnizor
de servicii trebuie să semneze cu noi un acord de prelucrare a datelor. Furnizorii de servicii din
afara UE/SEE trebuie să îndeplinească cerințe suplimentare. Conform art. 44 ff, GDPR, datele
cu caracter personal pot fi transferate către furnizorii de servicii care îndeplinesc cel puțin una
dintre următoarele cerințe:
a.
Comisia a decis că țara terță asigură un nivel adecvat de protecție (de exemplu, Israel și
Canada)
b.
Furnizorii au adoptat Clauzele standard privind protecția datelor:
Acestea sunt clauze contractuale care nu pot fi modificate de părțile contractuale și prin care
părțile care se angajează să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor.
Vom transfera datele dumneavoastră numai furnizorilor de servicii care îndeplinesc cel puțin una
dintre aceste cerințe.
Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și cum vă puteți
exercita aceste drepturi?
Aveți dreptul de a primi informații explicite de la noi despre datele cu caracter personal pe care
le-am stocat, cu titlu gratuit.
De asemenea, aveți următoarele drepturi:
Dreptul de acces

Aveți dreptul de a fi informat în legătură cu ce tip de date
stocăm și modul în care prelucrăm aceste date.

Dreptul la rectificare

Dacă observați că datele stocate sunt incorecte, ne puteți
solicita oricând să le corectăm.

Dreptul la ștergere

Ne puteți solicita oricând să ștergem datele dumneavoastră
pe care le-am stocat.
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Dreptul
la
prelucrării

restricționarea Dacă nu doriți ștergerea datelor, dar nici continuarea
prelucrării acestora, puteți solicita restricționarea prelucrării
datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz,
vom arhiva datele dumneavoastră și le vom reintegra în
sistemele noastre operative numai dacă doriți. Rețineți însă
că în tot acest timp nu veți putea utiliza serviciile noastre – în
cazul în care doriți să continuați să utilizați serviciile noastre,
vă vom prelucra din nou datele.

Dreptul la portabilitatea datelor Ne puteți solicita să transmitem datele dumneavoastră pe
care le-am stocat într-un format care poate fi citit automat
către dumneavoastră sau către o altă persoană
responsabilă. În acest context, vă vom pune la dispoziție
datele în format JSON.
Dreptul de a se opune Vă puteți retrage consimțământul în orice moment sau vă
prelucrării
datelor puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră. Aceasta
dumneavoastră cu caracter include dreptul de a vă opune prelucrării pe care o efectuăm
personal
fără consimțământul dumneavoastră, dar pe baza interesului
nostru legitim. Acest lucru se aplică, de exemplu,
marketingului direct. Puteți refuza oricând să primiți buletine
informative.
Dacă nu sunteți de acord cu unul dintre scopurile noastre de
prelucrare bazate pe interesul nostru legitim sau doriți să vă
opuneți prelucrării, vă puteți exercita acest drept în orice
moment din motive legate de situația dumneavoastră
particulară. Vă rugăm să trimiteți un email la adresa
dpo@foodpanda.ro. În acest caz, vom examina din nou
activitatea de prelucrare și fie vom opri prelucrarea datelor în
acest scop, fie vă vom explica motivele justificate pentru care
trebuie să continuăm prelucrarea datelor.
Dreptul de a nu face obiectul De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter
unei decizii bazate exclusiv pe personal în contextul algoritmilor pentru a simplifica
mijloace automatizate
procesele noastre. Desigur, aveți dreptul de a nu fi supus
unor decizii bazate exclusiv pe prelucrări automatizate. În
cazul în care considerați că v-am refuzat accesul într-un mod
nejustificat, ne puteți contacta oricând la adresa–
dpo@foodpanda.ro vom examina situația separat și vom lua
o decizie de la caz la caz.
Dreptul de a depune o În situația în care considerați că am tratat în mod neadecvat
plângere la autoritatea de datele cu caracter personal sau drepturile dumneavoastră,
supraveghere
puteți să vă adresați oricând autorității de supraveghere
corespunzătoare.

Autoritatea de supraveghere responsabilă pentru noi este:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din
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Cod poștal: 010336
Adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro
Pentru a vă exercita drepturile, ne puteți contacta oricând la adresa dpo@foodpanda.ro
În situația în care considerați că am tratat în mod neadecvat datele cu caracter personal sau
drepturile dumneavoastră, puteți să vă adresați oricând autorității de supraveghere
corespunzătoare. Autoritatea de supraveghere responsabilă pentru noi este:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din
România
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania
Adresa de email; anspdcp@dataprotection.ro

Data: 18 august 2020
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