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Notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal 

 

1. Cine suntem 

iSTYLE Retail SRL este o companie înregistrată in Romania responsabilă de revânzarea produselor în 
magazinele sale de retail cât și online. 

2. Date personale pe care le prelucrăm 

iSTYLE Retail SRL este un operator de date cu caracter personal. Pentru crearea contului ISTYLE 
colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.: 

• Nume și prenume. 
• Adresa din cartea de identitate. 
• Numărul de telefon. 
• Adresa de e-mail 
• Istoria activităților 
• Numărul de puncte de fidelitate 

3. De ce avem nevoie de ele 

Avem nevoie de datele dvs personale pentru a vă oferi următoarele servicii: 
 

Utilizarea punctelor de fidelitate în achiziții ISTYLE 

• Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru eliberarea facturii de achiziție. 
• Adresa din cartea de identitate – avem nevoie de această informație pentru eliberarea facturii 

de achiziție și pentru expediția comenzilor online. 
• Adresa de e-mail – folosim această adresă pentru comunicarea detaliilor despre program și 

pentru autentificarea în cont 
• Istoria activităților – păstrăm istoria activităților dvs în contul ISTYLE – loguri, achiziții, cazuri 

de suport – pentru a ne permite să gestionăm mai bine așteptările dvs.  
• Numărul de puncte de fidelitate – orice achiziție vă dă puncte de fidelitate ce le puteți folosi 

conform termenilor și condițiilor programului de fidelitate.  

4. Ce facem cu ele 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei iSTYLE Retail SRL situată în 
România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc la iSTYLE EU care se află în Ungaria. 
Mai partajăm datele din comenzi cu curierii noștri, cu depozitul nostru și cu firma externalizată de 
contabilitate, AGC Consult. 

5. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal 

Pentru comenzile din magazin, datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele 
financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi 
păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind 
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documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun 
alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.  

Datele din contul dvs ISTYLE sunt ținute pe termen nelimitat, până când veți cere ștergerea datelor 
din acest program sau veți cere să vă retrageți din acest program. 

6. Care sunt drepturile dvs? 

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte 
sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să 
fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți 
dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la 
info@istyle.ro.  

Dacă doriți să înaintați  o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați 
responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail info@istyle.ro. Responsabilul cu 
protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.  

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.  
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Anexă 1: 

  

Prin prezența anexă modificăm punctul 2 al documentului ce prezintă Programul de loialitate iSTYLE.  

Astfel, introducem aditional o serie de beneficii pentru clienții înrolați în cadrul programului de 
fidelitate pentru perioada Iulie- Septembrie 2020. Aceste beneficii pentru membri se schimbă în mod 
regulat şi perioadele promoţionale variază. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage  beneficiile adiționale  în orice moment în timpul 
perioadei de ofertă. 

Pentru perioada următoare clienții înregistrați în cadrul programului de fidelitate vor putea beneficia 
de următoarele: 

  

 Ofertele valabile în perioada 15.07 - 31.07.2020 

 

1. 20% reducere pentru gama de accesoriile marca proprie iSTYLE 

2.  Asistență tehnice gratuită - Curățare și diagnoză pentru dispozitivele Apple – atât cele care sunt 
în garanție, cât și cele din afară perioadei de garanție. Acest serviciu se realizează în limita timpului 
disponibil, de către echipa de Service iSTYLE, exclusive în locația  iSTYLE din  Stradă Vulturilor 98, 
București 

  

Ofertele valabile în perioada 1.08 - 30.08.2020 

  

1. Setarea inițială a dispozitivului achiziționat din cadrul magazinelor iSTYLE ( laptopuri  Mac/ 
tablete iPad/ telefoane iPhone/ ceasuri  Apple Watch) 

2. 20% discount pentru pachetele iSTYLE Comfort 
  

Servicii adiționale oferite gratuit, în perioada 15.07- 31.10. 2020 

  

1. Diagnoză gratuită a produsului tău Apple, în a 11 luna de la achiziție ( pentru persoanele 
juridice) sau a 23- a luna de la achiziție ( pentru persoanele fizice) – detalii referitoare la 
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procedura de trimitere a produsului în service se obțin de la departamentul de Service iSTYLE 
-  prin trimiterea unui  email către service@istyle.ro 

2.     Serviciul de returnare a produselor achiziționate online în oricare locație iSTYLE 
3.     Newsletter lunar cu informații utile despre dispozitivele Apple 

 

 

 

 

 

 
 


