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POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE 
 
Ultima versiune: Octombrie 2021 
 
Milluu vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent și vă 
garantează că puteți continua să aveți încredere în ceea ce privește datele pe care ni le furnizați.  
 
Milluu gestionează website-ul https://www.milluu.com/ împreună cu aplicația disponibilă în 
magazinele online de aplicații mobile, iar această Politică de Confidențialitate are în vedere toate 
activitățile întreprinse de Milluu pentru oferirea Serviciilor sale. Platforma Milluu este adresată 
persoanelor cu vârsta peste 18 ani. În situația în care nu ați împlinit 18 vă rugăm să încetați orice fel de 
utilizare a Serviciilor Milluu și/sau a Platformei.  
 
1. TERMENII UTILIZAŢI 
 

a. Contribuitor – persoanele fizice și/sau juridice ce contribuie la oferirea serviciilor Milluu fără a 
fi titularii unui cont de Utilizator în Platformă. Contribuitorii pot acționa în numele și/sau pe 
seama unui Utilizator, spre exemplu atunci când Utilizatorul Locator mandatează o persoană 
pentru predarea cheilor sau, în numele și/sau pe seama Milluu, spre exemplu atunci când 
efectuează inspecții în Proprietate;  

b. Platforma - website-ul https://www.milluu.com/ împreună cu aplicația Milluu disponibilă în 
magazinele online de aplicații mobile; 

c. Proprietate - imobilul, în special cu destinație de locuință,  oferit spre închiriere / închiriat prin 
intermediul Platformei Milluu; 

d. Servicii – ansamblul serviciilor oferite și/sau intermediate de către Milluu;  
e. Utilizator – persoanele fizice și/sau juridice care au ales să își deschidă un cont în Platforma 

Milluu, indiferent de tipologia acestuia, respectiv Utilizator-Chiriaș, Utilizator-Locator şi 
Utilizator-Partener; 

f. Utilizator-Chiriaș – Utilizatorii care doresc să închirieze / închiriază o proprietate prin 
intermediul Platformei Milluu; 

g. Utilizator-Locator – Utilizatorii care doresc să listeze / listează proprietăți pe Platforma Milluu 
în scopul de a identifica Utilizatori-Chiriași cu care să încheie în mod nemijlocit contracte de 
închiriere; 

h. Utilizator-Partener – Utilizatorii care doresc să devină parteneri ai Platformei Milluu, cu scopul 
de a oferi prestații accesorii serviciului societății informaționale pe care îl oferă Milluu, precum: 
(a) fotografierea / filmarea Proprietății; (b) efectuarea vizitelor la Proprietate împreună cu 
potențiali Utilizatori-Chiriași în vederea oferirii de informații relevante despre Proprietate și 
facilitarea accesului în mod asistat în Proprietate; (c) inspecția Proprietății și inventarierea 
bunurilor, precum și orice alte activități necesare pentru încheierea Contractului de Închiriere, 
conform instrucțiunilor Utilizatorului-Locator, în mod direct sau prin Milluu; 

i. Vizitatori – persoanele fizice care accesează Platforma fără a avea un cont; 
 

Toţi termenii definiţi în prezenta secţiune, precum şi toţi termenii utilizaţi în prezentul document, se 
vor interpreta şi aplica în sensul definiţiilor din Temenii şi Condiiţiile Generale („TCG”) şi din Termenii şi 
Condiţiile Speciale („TCS”) aplicabili fiecărei tipologii de Utilizator. 
 
2. CINE ESTE OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL? 
 
Operatorul datelor cu caracter personal este Proptech Corp S.R.L., societate înființată conform legii 
române, având sediul social în str. Pitești nr. 56, Slatina, Jud. Olt, România, Cod Fiscal 41276829, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J28/788/2019 („Milluu” și/sau „Societatea”). 
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Pentru orice întrebări referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și/sau cu privire la 
această politică vă rugăm să ne contactați prin poștă la adresa mai sus menționată sau la adresa de 
email privacy@milluu.com. 
 
Vom răspunde cererilor dumneavoastră în termenul legal. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere 
că în anumite situații, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile 
dumneavoastră, pot fi necesare câteva zile, timp în care Milluu va continua să prelucreze datele 
dumneavoastră personale în baza opțiunilor anterior exprimate.  
 
 3. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM ŞI CUM 
LE OBŢINEM? 
 
Pentru a putea oferi Serviciile noastre, prelucrăm date cu caracter personal, denumite prescurtat date 
personale. Acestea reprezintă informații care vă identifică în mod direct sau cu ajutorul cărora puteți fi 
identificat. Anumite date sunt colectate direct de la dumneavoastră, în timp ce alte date sunt colectate 
în mod pasiv, spre exemplu, prin intermediul tehnologiilor de tip cookies. 
 
În acest sens, Milluu prelucrează următoarele tipuri de date personale: 
 
3.1. Date de identificare – Milluu prelucrează datele dvs. personale astfel încât să vă identifice si să 

încheie cu dvs. cadrul contractual aplicabil în funcție de tipologia de Utilizator. Ca regulă generală, 
pentru toate tipologiile de Utilizator, Milluu poate prelucra date de identificare precum: nume, 
prenume, date din cartea de identitate. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că, în funcție de 
tipologia de Utilizator în care vă încadrați, Milluu poate prelucra date de identificare suplimentare, 
precum:   
 pentru Utilizatorul-Partener: oraşul în care vă desfăşuraţi activitatea, forma juridică de 

exercitare a activităţii; 
 pentru Utilizatorul-Locator: detalii despre Proprietatea pe care doriți să o oferiți spre închiriere 

(adresa Proprietății, compartimentare, număr de camere, suprafață, etaj, anul construcției, 
tipul de clădire în care se află Proprietatea, etc.); 
 

3.2. Date de contact – Milluu prelucrează datele dvs. de contact atât pentru a vă contacta, cât şi pentru 
a vă pune în contact cu celelalte tipologii de Utilizatori. În acest sens, Milluu poate prelucra date 
precum: adresa poștală de domiciliu, adresă poștală de corespondență, e-mail, număr de telefon.  

 
3.3. Date privind calitatea, poziția sau tipologia dvs. – Milluu prelucrează datele dvs. personale pentru 

a verifica dacă puteți presta Serviciile oferite, dacă aveți aptitudinea de încheia contractul de 
închiriere a Proprietății sau dacă tipologia dvs. corespunde criteriilor prestabilite de Utilizator și/sau 
Platformă. Astfel, Milluu poate prelucra date precum: 
 pentru Utilizatorul-Partener: nivelul de educație, experiența, CV-ul dvs.; 
 pentru Utilizatorul-Locator: calitatea care vă permite închirierea Proprietății; 
 pentru Utilizatorul-Chiriaş: mandatul care vă permite încheierea contractului (dacă este cazul) 

precum și date privind tipologia dvs. precum fumător / nefumător, scorul de risc financiar, 
student / activ în câmpul muncii etc.; 
 

3.4. Date de cont utilizator – Milluu prelucrează datele dvs. personale astfel încât să poată crea contul 
de Utilizator, să-l configureze potrivit preferințelor dvs. precum și pentru a vă autentifica . Astfel, 
Milluu poate prelucra date precum: nume utilizator, parolă, opțiuni selectate, tip utilizator. 
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3.5. Date care identifică dispozitivul utilizat – Milluu poate prelucra date care identifică dispozitivul 
utilizat, precum: data și ora activității, limba selectată, preferințe selectate, sistemul de operare 
utilizat, opțiunile cu privire la cookies, browser, identificatori precum IP, date de localizare, log-uri.  

 
3.6. Date cu privire la interacțiunea cu Platforma Milluu  -  Milluu prelucrează date personale privind 

interacțiunea dvs. cu Platforma astfel încât să poată efectua rapoarte de gestiune şi statistică, să 
poată îmbunătății calitatea Serviciilor oferite. În acest sens, pot fi prelucrate date precum: data și 
ora activității, limba selectată, preferințe selectate, sistemul de operare utilizat, opțiunile cu privire 
la cookies, browser, identificatori precum IP, date de localizare, log-uri. 
 

3.7. Date introduse voluntar în Platforma Milluu – Pentru a oferi diferite funcționalități, Milluu poate 
prelucra date personale pe care dvs. le introduceți voluntar în Platformă precum: descrieri, 
comentarii, review-uri. 

 
4.  SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII DE DATE PERSONALE  
 
Pentru a oferi Serviciile sale precum și pentru intermedia oferirea unor servicii prin intermediul 
Platformei, Milluu prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: 
 

a. Verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru a deveni Utilizator Milluu – în acest scop, 
Milluu prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru a decide dacă îndepliniți condițiile 
legale şi/sau contractuale pentru a vă crea un cont de Utilizator. Vă rugăm să aveţi în vedere că 
Milluu nu are nicio obligație cu privire la verificarea acestor informații şi/sau cu privire la 
veridicitatea lor. 

 
Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice: 
 Încheierea și executarea contractului cu dvs.; 
 Conformarea Milluu cu obligațiile legale specifice; 
 Interesul Legitim al Milluu ca Utilizatorii să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute 

în TCG şi TCS astfel încât Serviciile Milluu să fie oferite în condiții optime. 
 

b. Efectuarea unor operațiuni de cross-check pentru a verifica informațiile oferite de dvs. precum 
și pentru a analiza probabilitatea de a vă îndeplini la timp obligațiile contractuale – în situația 
în care dvs. vă dați consimțământul ca anumiți terți să poată să partajeze date despre dvs. cu 
Milluu, sau în situația în care alegeți să dezvăluiți aceste date către Milluu, vom prelucra date 
precum indicele gradului de risc, paritatea dintre salariu și chiria datorată și altele.  

 
Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice: 
 Încheierea contractului cu dvs.; 
 Consimțământul dvs., exprimat direct față de Milluu sau față de furnizorul serviciilor; 
 Interesul Legitim al Milluu de a evalua gradul de risc al Utilizatorilor anterior încheierii 

contractului de închiriere. 
 

c. Intermedierea punerii în contact a diferitelor tipologii de Utilizator, precum și punerea în 
contact a Utilizatorilor cu Contributorii – având în vedere faptul ca Milluu intermediază 
comunicarea dintre diferitele tipologii de Utilizatori și că aceasta se poate desfășura atât prin 
intermediul Platformei, prin email/telefon cât și prin intermediul unor alte website-uri, Milluu 
prelucrează datele dvs. astfel încât:  
 să poată facilita identificarea unor tipologii de Utilizatori compatibili prin intermediul 

analizării datelor și creării unor profiluri;  
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 să poată efectua publicitate pentru Proprietățile existente în Platformă, redirecționând 
potențialii Utilizatori interesați prin intermediul unei centrale telefonice către Milluu sau 
către alți Utilizatori relevanți; 

 să poată duce la bun sfârșit toate activitățile necesare pentru încheierea contractului de 
închiriere, precum aranjarea și efectuarea vizitelor la proprietate, comunicarea cu locatorul 
și altele. 

 
Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice: 
 Executarea contractului cu dvs.; 
 Interesul legitim al Milluu de a intermedia legăturile dintre Utilizatorii Serviciilor sale. 

 
d. Efectuarea tuturor plăților şi a compensațiilor ce decurg din utilizarea Platformei Milluu – în 

funcție de tipologia de Utilizator şi/sau Contribuitor, Milluu prelucrează datele dvs. cu caracter 
personal cu scopul de plăti remunerația cuvenită, de a încasa comisionul cuvenit, pentru plata 
chiriei, pentru plata penalităților de întârziere, pentru plata despăgubirilor, precum şi pentru a 
intermedia orice alte plăți ce se efectuează prin intermediul Platformei. În acest scop, Milluu 
utilizează serviciile unui terț prestator de servicii de plată. 

 
Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice: 
 Executarea contractului cu dvs.; 
 Conformarea Milluu cu obligațiile legale specifice. 

 
e. Gestionarea Contractului de Închiriere a Proprietății – atunci când prin intermediul Platformei 

se încheie un Contract de Închiriere, Milluu prelucrează datele dvs. cu caracter personal în 
vederea realizării operațiunilor necesare gestionării Contractului de închiriere a Proprietății, 
precum:  
 montarea unor dispozitive inteligente de monitorizare / securizare a Proprietății; 
 asigurarea bunurilor din Proprietate printr-un furnizor autorizat de servicii de asigurare;  
 asistență și intervenții tehnice de urgență în Proprietate; 
  managementul digital al facturilor de utilități, înlocuirea Utilizatorului-Chiriaș etc. 

 
Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice: 
 Executarea contractului cu dvs.; 
 Interesul legitim al Milluu de a realiza o gestionare cât mai eficientă a contractelor de 

închiriere a Proprietății; 
 Conformarea Milluu cu obligațiile legale specifice. 

 
f. Conformarea cu cerințe legale și de reglementare specifice, cuprinse atât în legislația națională, 

cât și în cea europeană, precum și detectarea fraudei și soluționarea eventualelor dispute și 
litigii – în aceste cazuri, Milluu prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru a se proteja 
împotriva fraudei, pentru a proteja interesele Utilizatorilor şi/sau Colaboratorilor săi, pentru a 
își apăra drepturile și/sau proprietatea în contextul unor litigii potențiale sau existente. În 
vederea îndeplinirii acestui scop, Milluu poate comunica date cu caracter personal unor terți 
precum instanțe, autorități, avocați sau poate dezvălui date în vederea respectării unei obligații 
legale de a răspunde la solicitările venite din partea acestor terți.  
Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice: 
 
 Conformarea Milluu cu obligațiile legale și de reglementare specifice; 
 Interesul Legitim al Milluu de a implementa cerințele legale care îi sunt aplicabile (ori de 

câte ori cerințele legale nu impun prelucrarea directă a datelor cu caracter personal, dar 
realizarea obiectivului implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal) precum și de 
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a se proteja împotriva fraudei și de soluționa orice dispute sau litigii precum și de a își apăra 
drepturile și interesele 

 
g. Gestionarea relației cu autoritățile – pentru a presta Serviciile oferite, Milluu poate comunica 

date cu caracter personal autorităților publice. 
 

Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice: 
 Conformarea Milluu cu obligațiile legale specifice; 
 Interesul Legitim al Milluu de a presta Serviciile oferite și de a implementa cerințele legale 

aplicabile cu privire la astfel de servicii(ori de câte ori cerințele legale nu impun prelucrarea 
directă a datelor cu caracter personal, dar realizarea obiectivului implică prelucrarea 
datelor dvs. cu caracter personal). 
 

h. Administrarea prezenței online a Milluu – Milluu este prezent pe diferite rețele de socializare. 
De asemenea, website-ul Milluu poate redirecționa către paginile Milluu de pe diverse rețele 
de socializare, datele cu caracter personal urmând a fi colectate de către furnizorii acestor 
servicii. Vă rugăm să aveți în vedere că în acest caz se aplică cu precădere  politica de 
confidențialitate a acestor furnizori de servicii iar Milluu prelucrează o serie de date limitate în 
cazul în care alegeți să interacționați cu aceste conturi online ale Fundației.  
 
Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice: 
 Consimțământul dvs., exprimat direct față de Milluu sau față de furnizorul serviciilor; 
 Interesul Legitim al Milluu de a avea o prezență online pe diferite rețele relevante pentru 

activitatea Milluu și de a gestiona activitatea cu persoanele vizate care aleg să 
interacționeze cu Milluu prin intermediul acestor rețele.  
 

i. Efectuarea rapoartelor de gestiune și statistică – în acest caz Milluu prelucrează datele 
dumneavoastră într-un mod care nu vă identifică individual și poate ulterior transforma aceste 
date în date anonime în vederea îmbunătățirii Serviciilor prestate. 

 
Acest scop poate avea la bază următoarele temeiuri juridice:  
 Interesul Legitim al Milluu de a analiza Serviciile prestate, inclusiv în scopul îmbunătățirii 

calității acestora. 
 

Angajații Milluu vor fi informați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal separat de această 
politică, prin documente interne.  
 
5. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Milluu garantează și facilitează exercitarea drepturilor specifice protecției datelor cu caracter personal. 
Pentru exercitarea acestora vă rugăm să ne contactați folosind modalitățile și datele de contact 
menționate la secțiunea 2. Aveți următoarele drepturi:  

 
 Să accesați datele dvs. personale – aveți dreptul să obțineți confirmarea sau infirmarea faptului că 

vă prelucrăm datele și să obțineți detalii precum categoriile de date prelucrate, scopul, destinatarii 
datelor, perioada de prelucrare și stocare.  

 Să cereți modificarea și/sau rectificarea datelor – în situația în care considerați ca datele dvs. sunt 
incorecte sau trebuie actualizate puteți cere rectificarea și/sau modificarea acestora. 
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 Să solicitați restricționarea prelucrării – în situația în care considerați că nu ar trebui să prelucrăm 
datele dvs. sau în cazul in care considerați ca datele sunt incorecte și ne solicitați să le revizuim, în 
anumite circumstanțe stabilite de lege veți putea obține restricționarea prelucrării.  

 Să va opuneți prelucrării – aveți dreptul de a vă opune cu privire la datele prelucrate în scop de 
marketing direct sau în interesul nostru legitim, oferind un motiv specific cu privire la opunere. 

 Să solicitați ștergerea datelor personale sau transferul celor furnizate de către dvs. către un alt 
operator – în anumite circumstanțe stabilite de lege veți putea obține ștergerea datelor dvs. 
personale atât timp cât Milluu nu are alte temeiuri legale pentru a le prelucra. De asemenea, 
transferul este posibil într-un format structurat, care să poată fi citit automat, doar cu privire la 
anumite categorii de date și doar în condițiile stabilite de lege.  

 Să va retrageți consimțământul ori de câte ori prelucrarea se bazează pe acordul dvs. expres.  
 De a obține intervenție umană din partea Milluu, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta 

decizia în cazul în care se iau decizii exclusiv pe bază de prelucrare automata care să vă afecteze în 
mod semnificativ. În acest caz, astfel de prelucrare va fi anterior consimțită de dvs. sau necesară 
încheierii contractului (cum e cazul identificării eligibilității / compatibilității sau pentru a preveni 
situațiile de fraudă).  

 Să dezactivați anumite tipuri de colectare prin intermediul cookie-urilor și a unor tehnologii similare 
precum și să limitați utilizarea datelor în scopuri de marketing. 

 Să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă (în România, este competentă 
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal care poate fi 
contactată la adresa anspdcp@dataprotection.ro). În acest sens, rămânem la dispoziția 
dumneavoastră pentru soluționarea oricăror cereri.  
 

Vă rugăm să aveți în vedere că aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe. Astfel de 
restricții vor fi verificate individual și vă vor fi comunicate în mod corespunzător. 
 
6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE TERȚI 
 
Pentru a putea presta Serviciile pe care le oferă, Milluu colaborează cu diverse terțe părți. În acest sens, 
în cazul în care v-ați exprimat acordul sau există un interes legitim în ceea ce privește prelucrarea 
datelor dvs. cu caracter personal, Milluu va putea comunica aceste date altor persoane. 
 
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Milluu nu va comunica datele dvs. cu caracter personal niciunei 
terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care 
există acordul dvs. în acest sens.  
 
Cu toate acestea, pentru îndeplinirea scopurilor sale, Milluu poate comunica datele dvs. personale unor 
terțe părți numai în următoarele situații: 
 

 Contribuitorii Milluu – persoanele fizice și/sau juridice ce contribuie la oferirea serviciilor Milluu 
fără a fi titularii unui cont de Utilizator în Platformă; 

 Furnizorii Milluu – prestatori de servicii care furnizează diferite servicii către Milluu, precum 
administrare a paginilor web, servicii de livrare, servicii de administrare a prezenței online a 
Milluu, servicii de hosting etc. Milluu solicită Furnizorilor săi să respecte toate legile aplicabile 
privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale prin 
încheierea unor acorduri scrise; 

 Consultanți sau parteneri externi ai Milluu care oferă asistență societății (de ex. avocați externi, 
agenții de recuperare, furnizori produse, executori judecătorești); 

 Autorități publice și de reglementare – Milluu poate comunica datele dvs. cu caracter personal 
în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, 
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că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a 
proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații. 

 
6. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE DE DATE 
 
Ca regulă generală, Milluu prelucrează datele dvs. cu caracter personal în cadrul propriei Platforme 
dedicate închirierii de Proprietăți. Cu toate acestea, există posibilitatea ca aceste date să fie transferate 
către prestatori de servicii externi, din țări din Spațiul Economic European (“SEE”), precum și din afara 
acestuia. Transferul în afara SEE poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, cele pe care stocăm 
datele) sau furnizorii și prestatorii noștri de servicii își au sediul în afara SEE.  
 
În acest sens, dacă Milluu transferă datele dvs. cu caracter personal într-o țară care nu se află în SEE, se 
va asigura că datele dvs. sunt protejate în mod corespunzător. Ca regulă, va exista un acord juridic 
corespunzător, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau 
un alt mecanism prevăzut de lege pentru asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal. 
 
7. MĂSURI DE SIGURANȚĂ ADECVATE 
 
Milluu aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor dvs. cu caracter personal 
și implementează durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar 
pentru îndeplinirea scopului declarat. 

 
Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Milluu a implementat o serie de 
măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest 
sens. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că aceste mijloace de protecție nu acoperă acele 
date personale pe care alegeți să le comunicați în spații publice online sau offline. 
 
Păstrarea datelor: Milluu va păstra datele personale atât timp cât este necesar pentru scopul declarat, 
luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi 
sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Milluu poate păstra datele 
personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a Utilizatorului cu Milluu 
(conform legislației aplicabile sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a se apăra în 
cazul unei litigiu). Atunci când datele personale ale Utilizatorului nu mai sunt necesare scopului pentru 
care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Milluu le 
va distruge, șterge sau anonimiza într-un mod sigur. 
 
Transferul datelor: În caz de fuziune sau achiziție, Milluu va transfera datele personale deținute către 
entitatea nou creată/ achizitoare. 
 
Milluu își rezervă dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate, de exemplu pentru a se 
conforma cu cerințele legale sau pentru a îndeplini nevoile de business ale Societății. Modificările pot 
fi aduse la cunoștință printr-o notificare de tip pop-up, pe email sau printr-o declarație de modificări pe 
website-ul nostru. Accesarea ulterioară a Platformei, după data indicată ca Ultima Versiune reprezintă 
acordul dvs..   


