
 

Detalii relative Regulamentului P2B (Platform to Business) 

1 Detalierea serviciilor puse la dispoziție de foodpanda prin intermediul         
platformei, după cum urmează: 
1.1 Servicii prestate de/sau prin intermediul platformei foodpanda: 

(a) promovarea comercianților prin intermediul Aplicațiilor foodpanda în       
vederea generării de Comenzi; 

(b) promovarea Produselor din meniul/catalogul comercianților în      
contextul unor campanii de marketing și publicitate având ca scop          
principal dezvoltarea parteneriatului foodpanda-comerciant; 

(c) afișarea în cadrul Aplicației a fotografiilor și informațiilor furnizate de          
comercianți în vederea listării produselor și prezentării acestora către         
consumatorii finali, inclusiv a eventualelor oferte promoționale sau        
acțiuni de promovare a produselor nou incluse în Meniu; 

(d) furnizarea în sistem leasing a tabletei; 

(e) intermedierea încheierii relației comerciale dintre comercianți și       
consumatorii finali; 

(f) intermedierea reclamațiilor formulate de consumatorii finali prin       
platforma foodpanda; 

(g) intermedierea actualizării în aplicația foodpanda a oricăror schimbări        
în legătură cu ofertele sau reducerile disponibile pentru Produsele         
din meniul/catalogul comercianților aduse la cunoștința foodpanda       
de către comercianti. 

1.2 Servicii integrate prin intermediul procesatorului de servicii de plată: 

(a) asigurarea accesului la serviciile de plată electronică ale        
procesatorului de servicii de plată, prin intermediul căruia se vor          
procesa plățile electronice pentru achitarea Produselor, atât pentru        
comercianți, cât și pentru consumatori; 

(b) procesarea, reținerea și primirea în numele și pe seama         
comercianților, prin intermediul procesatorului de servicii de plată        
integrat în Aplicația foodpanda contravalorii comenzilor achitate prin        
metode de plată electronică; 

(c) transferul sumelor încasate de la consumatorii finali; 

1.3 Servicii de livrare prin intermediul Livratorilor independenți (dacă este         
cazul). Alternativ, consumatorii pot selecta din aplicație ridicarea personală         
a Produselor comandate direct din Locațiile comerciantului, odată ce         
Comanda pentru Produsele respective este plasată prin platforma        
foodpanda. 



 

2 Prezentarea modalităților prin care comercianții pot influența vizibilitatea lor         
pe platformă și a serviciilor de promovare oferite în acest sens, după cum             
urmează: 
2.1 Comercianții sunt listați în platforma foodpanda în conformitate cu setările          

de clasificare ale foodpanda în ceea ce privește principalii parametri pe baza            
cărora se stabilește vizibilitatea în platformă a comercianților și a produselor           
acestora („Ierarhie”). Ierarhia poate fi influențată în principal de următorii          
parametri: pachetul de promovare plătit, campaniile promoționale de        
marketing, recenziile primite de la consumatori, orele de funcționare, timpul          
de preparare, timpul de livrare și distanța față de consumatori. Scopul           
sistemului de ierarhizare este asigurarea celei mai bune experiențe a          
consumatorilor și garantarea faptului ca aceștia se bucură de cele mai           
variate oferte afișate prin intermediul platformei. Cu toate acestea, listarea          
produselor în meniu este decisă exclusiv de către comerciant. 

2.2 Comerciantul poate influența clasamentul: 

a) cumpărând destinații de listare premium care constau în rezervarea unei          
poziții de top într-o anumită zonă geografică. În acest caz, comerciantul va            
beneficia de promovare în primele poziții afișate pe platformă, în zona           
geografică cumpărată; 

b) prin demararea de campanii promoționale de marketing care promovează         
comerciantul într-o secțiune cu vizibilitate de top în aplicație dedicată fie           
campaniei specifice de promovare, fie tipului de promoție oferită. În acest           
caz, comerciantul va fi marcat cu o etichetă (ex: 1+1 Cadou, 15%            
reducere, livrare gratuită) și va beneficia de promovare în cadrul secțiunii           
respective. 

c) prin îmbunătățirea constantă a serviciilor prestate, care să determine         
consumatorii să acorde un rating cât mai mare. Pentru claritate, rating-ul           
acordat de consumatori reprezintă o pondere semnificativă în ce privește          
clasamentul și are vocația de a influența poziționarea comerciantului.         
Factorii care influențează nota pe care consumatorii o pot acorda sunt,           
printre altele, calitatea produselor, aspectul acestora, timpii de livrare; 

d) prin stimularea cererii din partea consumatorilor. Concret, căutările        
consumatorilor în platforma și respectiv comenzile plasate de aceștia         
influențează mecanismul de afișare a comercianților față de respectivul         
consumator. De asemenea, filtrele de căutare aplicate de consumatori         
influențează afișarea, în sensul că restrâng selecția doar pentru         
comercianții care îndeplinesc cerințele aplicate prin respectivul filtru (preț,         
oferte, atribute, căutări recente, căutări populare, vouchere). După        
aplicarea filtrelor de către comercianți, platforma respectă modul de         
afișare standard; 

e) prin implementarea sistemului de bonificare prin Vouchere, care să         
conducă la o creștere a numărului de comenzi plasate prin intermediul           
Platformei și respectiv a numărului de recenzii pozitive. Cu toate acestea,           
campaniile de vouchere nu influențează direct poziționarea pe platforma,         
ci creează premisele necesare pentru creșterea vizibilității după aplicarea         



 

de filtre și respectiv poate crește popularitatea în rândul consumatorilor pe           
canalale de social media folosite de foodpanda pentru promovare. 

3 Prezentarea situațiilor în care foodpanda poate acorda un tratament         
diferențiat în ce privește comercianții listați, astfel: 

Comerciantul înțelege că foodpanda poate acorda o poziție superioară în Ierarhie           
unor comercianți care oferă aceleași condiții de comandă (ore de deschidere,           
distanță față de consumatori). Orice măsură de acest fel este justificată de politica             
foodpanda de a acorda clienților finali accesul la servicii de tip premium și la o               
varietate sporită. Astfel de practici vor avea ca obiectiv exclusiv îmbunătățirea           
diversității serviciilor oferite clienților finali ai platformei. Cu toate acestea, pachetul           
de promovare negociat între Părți reprezintă o caracteristică cheie pentru          
stabilirea Ierarhiei. În același timp, foodpanda poate acorda același tratament          
comercianților listați pe platformă care fac parte din același grup de societăți            
controlate de societatea-mamă Delivery Hero SE. Acest lucru se datorează          
faptului că societatea mamă Delivery Hero SE a investit semnificativ în sistemele            
logistice ale companiilor deținute astfel încât să poată asigura consumatorilor finali           
cele mai bune produse și servicii. Cu toate acestea, comercianții terți vor fi clasați              
mai sus în Ierarhie atunci când orele de deschidere sau parametrii distanței sunt             
mai bine adaptați la nevoile consumatorilor, iar aceștia din urmă sunt întotdeauna            
capabili să își adapteze filtrele de căutare.  

4 Prezentarea situațiilor în care foodpanda poate inactiva temporar        
comerciantul de pe platformă, astfel: 
(a) La începutul fiecărei zile, sistemele foodpanda interoghează Tableta cu 15          

minute înainte de începerea programului. Dacă niciun reprezentant al         
comerciantului nu confirmă disponibilitatea pentru preluarea comenzilor în        
intervalul de 15 minute, pentru a evita anularea comenzilor pe motive de            
indisponibilitate, Tableta din respectiva locație va rămâne inactivă și va          
emite sunete de atenționare până la momentul confirmării disponibilității.         
Orice reprezentant al comerciantului va putea reactiva oricând Tableta         
confirmând în Tabletă disponibilitatea respectivei locații de a prelua         
comenzi. 

(b) Sistemul Foodpanda verifică statutul Tabletei comercianților la fiecare minut.         
Dacă Tableta comerciantului este inactivă din motive tehnice pentru mai          
mult de 10 minute, timp în care comerciantul va fi sunat o singură dată în               
vederea reactivării Tabletei, foodpanda va proceda la inactivarea temporară         
a comerciantului de pe platformă pentru întreaga perioadă de inactivitate a           
Tabletei. Astfel, se va minimiza impactul negativ asupra experienței         
consumatorilor cât și a comerciantului urmând ca, de îndată ce Tableta va            
redeveni activă, va avea acces la internet și va exista o conexiune sigură             
între sisteme, comerciantul să fie reactivat automat pe platformă.  

(c) În ipoteza în care comerciantul respinge o comandă selectând din lista de            
incidente posibile motivul de supraaglomerare, foodpanda va inactiva        



 

temporar comerciantul de pe platformă pentru următoarele 30 de minute,          
astfel încât să minimizeze impactul negativ asupra experienței        
consumatorilor și să permită comerciantului să proceseze comenzile deja în          
așteptare. 

(d) În cazul în care comerciantul anulează o comandă invocând (i) o cauză de             
indisponibilitate din motive tehnice sau (ii) Locație închisă, pentru a          
minimiza impactul negativ asupra experienței consumatorului și a        
comerciantului, foodpanda va inactiva temporar comerciantul de pe        
platformă până la finalul respectivei Zile Lucrătoare. Comerciantul se va          
putea reactiva oricând din Tabletă în cursul aceleiași zile, iar începând cu            
ziua următoare comerciantul va fi din nou activ pe platformă, în conformitate            
cu orarul de funcționare prestabilit. 

(e) În cazul în care comerciantul nu acceptă Comenzile în maximum 5 minute            
de la momentul în care acestea au fost plasate prin Platformă, foodpanda            
va inactiva temporar comerciantul de pe platformă pentru următoarele 60 de           
minute, astfel încât să minimizeze impactul negativ asupra experienței         
consumatorilor. 

(f) Atunci când livrarea se face cu livratorii comerciantului și acesta din urmă            
anulează o comandă invocând o cauză de (i) imposibilitate de livrare din            
cauza condițiilor meteo sau (ii) livratori insuficienți, foodpanda va inactiva          
temporar comerciantul de pe platformă pentru următoarele 60 de minute,          
astfel încât să minimizeze impactul negativ asupra experienței        
consumatorilor finali. 

(g) În ipoteza în care comerciantul întârzie predarea Comenzilor către Livratori          
cu mai mult de 15 minute față de timpul agreat foodpanda va inactiva             
temporar comerciantul de pe platformă cel puțin pentru următoarele 15          
minute pentru fiecare Comandă întârziată; 

(h) În oricare dintre cazurile de inactivare a comerciantului pentru mai puțin de            
24 de ore, foodpanda va trimite la momentul inactivării în mod automat pe             
Tabletă o notificare cu privire la inactivarea temporară și motivele acesteia. 

(i) În oricare dintre cazurile de inactivare a comerciantului pentru mai mult de            
24 de ore foodpanda va trimite către comerciant prin e-mail, o notificare cu             
privire la restricționarea ce va avea loc, motivele acesteia, mecanismele de           
remediere (dacă există) și condițiile în care reactivarea va avea loc. 

(j) Ulterior inactivării, comerciantul va avea ocazia să clarifice faptele și          
circumstanțele care au condus la nerespectarea obligațiilor asumate prin         
intermediul sistemului intern de soluționare a reclamațiilor. Raportat la         
aceste clarificări, foodpanda va putea revoca decizia de inactivare de pe           
platformă și va reactiva comerciantul într-un termen de cel mult 72 de ore de              
la momentul soluționării și remedierii motivelor care au condus la inactivare. 

5 Identificarea situațiilor în care se poate înceta sau denunța contractul și           
perioadele de notificare prealabilă în acest sens: 



 

5.1 Contractul poate înceta:  
(a) ca urmare a acordului Părților;  
(b) la inițiativa oricăreia dintre Părți (denunțare unilaterală) în baza unei          

notificări scrise date cu 30 (treizeci) Zile Lucrătoare în avans către           
cealaltă Parte;  

(c) la inițiativa comerciantului (denunțare unilaterală) înăuntrul      
termenului de preaviz, în cazul în care nu va fi de acord cu             
modificările propuse de foodpanda; 

(d) prin reziliere de către oricare Parte, în cazul încălcării obligațiilor          
contractuale de către cealaltă Parte; 

(e) în cazul intervenției unui caz fortuit sau de forță majoră. 
 

5.2 În caz de încălcare gravă sau repetată de către una dintre Părți a obligațiilor              
sale, Partea neaflată în culpă are dreptul să trimită Părții în culpă o             
notificare de punere în întârziere prin care va menționa (i)          
obligația/obligațiile neexecutate/încălcate și respectiv (ii) perioada de       
remediere a neexecutării care nu poate depăși 30 (treizeci) de Zile           
Lucrătoare. În cazul neremedierii în termen de 30 de Zile Lucrătoare, Partea            
îndreptățită poate rezilia contractul printr-o notificare de reziliere, în         
conformitate cu prevederile art. 1552 din Codul Civil care va produce efecte            
în mod automat, de plin drept, fără alte formalități și fără intervenția instanței             
de judecată, la data trimiterii sale către Partea în culpă, fără a aduce             
atingere dreptului Părții care astfel reziliază contractul de a solicita și obține            
daune-interese. În toate cazurile, comerciantul va avea dreptul de a clarifica           
faptele prin intermediul sistemului intern de soluționare a reclamațiilor.  

5.3 Nerespectarea obligatiilor contractului poate atrage după sine rezilierea        
contractului în cazul în care nerespectarea are un caracter repetat. 

6 Detalierea aspectelor tehnice ale conexiunii la platformă, în ce privește          
datele cu caracter personal: 
6.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua în conformitate cu           

dispozițiile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția           
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter          
personal și privind libera circulație acestor date și de abrogare a Directivei            
95/46/CE („GDPR”), a Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în          
aplicare a Regulamentului UE Nr. 679 din 27 aprilie 2016, precum și a             
oricăror alte dispoziții aplicabile Părților, din domeniul protecției datelor. 

6.2 Orice date cu caracter personal incluse în termene și condiții sau transferate            
în baza termenelor și condițiilor între părți, vor fi prelucrate de către acestea             
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul UE             
2016/679/ privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea         
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și cu             
orice alte legi aplicabile. 



 

6.3 În vederea executării termenelor și condițiilor, fiecare Parte, în calitatea sa           
de operator de date cu caracter personal, acționează în conformitate cu           
procedurile sale interne, având deplină suveranitate în a decide cu privire la            
modalitatea sa proprie de lucru în vederea îndeplinirii obligațiilor sale în           
legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Părțile sunt de acord           
ca fiecare dintre acestea acționează în numele și pe seama sa, în calitate de              
operator independent în ceea ce privește operațiunile de prelucrare a          
datelor cu caracter personal, în conformitate cu scopurile desfășurate în          
legătură cu executarea termenelor și condițiilor. 

6.4 Fiecare Parte va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate         
pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le prelucrează           
împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau pierderii accidentale,        
modificării, divulgării, accesului sau prelucrării neautorizate și va fi         
răspunzătoare în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul UE           
2016/679, trebuind să poată demonstra conformitatea. 

6.5 Pe durata executarii relației dintre Părți, fiecare Parte poate colecta, stoca și            
utiliza mai multe categorii de date cu caracter personal, inclusiv nume,           
prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, semnătura, în legatură cu           
reprezentanții legali sau angajații celeilalte Părți, sau alte persoane care          
reprezintă respectiva Parte. Aceste date pot fi colectate de la cealalta Parte            
sau direct de la persoana vizata. Prelucrarea datelor cu caracter personal           
ale persoanelor vizate menționate mai sus este necesară pentru a permite           
Părților să încheie și să execute relația comercială. Pentru a asigura           
informarea la timp, transparența și relevanța a persoanelor vizate, conform          
cerințelor GDPR, fiecare Parte va întocmi și va fi răspunzătoare pentru           
conținutul propriei sale note de informare cu privire la prelucrarea de date cu             
caracter personal pe care o desfășoară în legătură cu reprezentanții          
legali/angajații celeilalte Parti și/sau alte persoane care reprezintă acea         
Parte. 

6.6 Pe durata termenului prezentului acord, foodpanda va furniza        
comerciantului, prin mecanismul de transmitere a comenzii următoarele        
date cu caracter personal aparținând clienților foodpanda („Date despre         
clienți”), după cum este necesar pentru a efectua pregătirea produselor          
comandate. Astfel de date despre clienți includ: nume, prenume și număr de            
telefon, adresă (dacă este cazul). 

6.7 Părțile confirmă că prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua           
doar prin intermediul personalului angajat, colaborator sau contractat care a          
fost instruit în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și            
căruia i-au fost impuse obligații privind confidențialitatea, protecția și         
securitatea datelor conform prezentului capitol. În cazul în care una dintre           
Părți divulga orice date cu caracter personal către cealalta Parte, altele           
decât este necesar în vederea executării parteneriatului, aceste date vor fi           
șterse conform regulilor interne ale Părții destinatare, iar Partea destinatară          
nu își va asuma nicio răspundere pentru aceasta prelucrare, orice divulgari           



 

nedorite sau alte incidente fiind in responsabilitatea exclusiva a Partii care           
divulga astfel de date. 

6.8 Pentru încheierea și executarea parteneriatului, foodpanda poate transmite        
datele cu caracter personal către persoanele și în scopurile indicate în           
politica de confidențialitate disponibilă la urmatoarea adresa web        
https://www.foodpanda.ro/contents/privacy.htm. 

6.9 Partenerii au luat la cunoștință de faptul că datele lor cu caracter personal             
furnizate sunt prelucrate în scopul încheierii parteneriatului de către         
foodpanda și comerciant, în calitate de operatori, pe baza obligațiilor legale           
și intereselor legitime cu privire la desfășurarea activității comerciale în          
legătură cu încheierea și derularea contractelor. 

6.10 În cazul în care una dintre Părți este supusă controlului Autorității Naționale            
de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, Părțile se angajează să           
colaboreze pe deplin cu autoritatea de supraveghere.  

7 Detalierea aspectelor tehnice ale conexiunii la platforma, în ce privește          
datele cu caracter comercial: 
7.1 În vederea executării relației comerciale, foodpanda are acces la         

următoarele date comerciale ce privesc comerciantul: facturi, comenzi,        
evaluări ale clienților, numărul de comenzi, venituri din comenzi prin          
intermediul platformei, statistici și date, prețuri, stocuri, interesul manifestat         
de clienți – trafic, vizite, top favorite, review-uri, performanță produse,          
mecanisme, criterii și algoritmi de clasificare, afișare, sortare produse („Date          
despre comerciant”). foodpanda colectează aceste date fie direct de la          
comerciant, fie prin intermediul sistemelor informatice proprii, care        
generează aceste date cu ocazia prestării serviciilor. Datele colectate și          
generate de către foodpanda, sunt accesate de comerciant pentru         
executarea obligațiilor asumate, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor ce         
îi revin în temeiul dispozițiilor legale aplicabile.  

7.2 foodpanda va furniza către partenerii contractuali, Datele despre comerciant         
necesare pentru a asigura prestarea serviciilor asumate, în condiții optime.          
De asemenea, date comerciale precum prețurile, criterii și algoritmi de          
clasificare, afișare, sortare produse sau facturi vor fi furnizate instituțiilor și           
autorităților competente să cunoască astfel de informații, în situația unor          
controale sau a unor solicitări. 

7.3 Pe durata executarii parteneriatului, comerciantul are acces la Datele         
despre comerciant, în orice moment, prin accesarea Contului de comerciant          
pus la dispoziție de foodpanda. Chiar și după încetarea relației contractuale           
dintre părți, comerciantul va putea accesa oricând aceste date prin logarea           
la Contul său de comerciant. 

7.4 Comerciantul nu are acces la datele altui partener foodpanda nici măcar           
într-o formă agregată. 



 

8 Punerea la dispoziție a unui sistem intern de soluționare a potențialelor           
reclamații, care va funcționa după cum urmează: 
8.1 În vederea soluționării adecvate și într-o perioadă rezonabilă de timp a           

eventualelor reclamații din partea comercianților, foodpanda pune la        
dispoziția acestora un sistem de soluționare a reclamațiilor cu privire la (i)            
presupusa nerespectare de către foodpanda a oricăror obligații prevăzute în          
Regulamentul (UE) 1150/2019 care afectează comercianții; (ii) probleme        
tehnice care se referă direct la furnizarea de servicii care afectează           
comercianții, (iii) măsurile luate de, sau comportamentul foodpanda care se          
referă direct la furnizarea Serviciilor și care afectează comercianții în mod           
direct, (iv) metode de gestionare a incidentelor referitoare la comenzi și orice            
(v) eventuale incidente tehnice sau operaționale în legătură cu prestarea          
serviciilor agreate potrivit contractului. 

8.2 Comercianții vor putea transmite reclamațiile în mod gratuit prin e-mail la           
partner@foodpanda.ro sau prin orice altă modalitate pusă la dispoziția         
comercianților de către foodpanda. Ulterior transmiterii e-mail-ului,       
reclamația va primi un număr de identificare, pentru ca stadiul de           
soluționare a reclamației formulate să poată fi urmărit în permanență de           
către comerciant. Acesta va putea verifica stadiul reclamației prin         
transmiterea unui e-mail la partner@foodpanda.ro indicând numărul       
reclamației. 

8.3 foodpanda va prelua de îndată reclamația comerciantului și o va analiza în            
mod corespunzător. Reclamația va fi soluționată într-un termen rezonabil de          
timp, prin raportare la urgență, importanța și complexitatea acesteia, dar și la            
numărul de reclamații înregistrate. Răspunsul foodpanda va fi transmis la          
datele de contact indicate de comerciant. 

9 Introducerea medierii ca modalitate de soluționare a eventualelor aspecte         
care nu pot fi soluționate prin intermediul sistemului intern de soluționare a            
reclamațiilor: 
9.1 foodpanda pune la dispoziția tuturor comercianților de pe Platforma         

foodpanda cel puțin 2 (doi) mediatori autorizați, înscriși pe Tabloul          
Mediatorilor Autorizați, în vederea soluționării eventualului litigiu. 

9.2 Costurile totale ale medierii și procentul care va fi suportat de fiecare parte             
vor fi stabilite de către mediator, conform legislației aplicabile. În cazul în            
care comerciantii nu doresc să suporte procentajul stabilit din costurile          
medierii, acestea vor fi suportate de către foodpanda. 

9.3 Comercianții vor apela la procedura de mediere cu bună credință. Astfel,           
foodpanda nu va avea obligația să recurgă la mediere în cazul în care: (i)              
comerciantul inițiază o procedură de mediere cu privire la un subiect în            
legătură cu care a solicitat anterior inițierea procedurii de mediere și           
mediatorul a stabilit că respectivul comerciant nu a acționat cu bună           
credință; (ii) a făcut încercări nereușite repetate de mediere cu respectivul           
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comerciant, cu privire la același subiect, (iii) au existat alte situații anterioare            
excepționale legate de subiectul medierii din care rezultă că respectivul          
comerciant nu a acționat cu bună credință. 

9.4 Medierea nu va afecta dreptul niciuneia dintre Părți de a se adresa instanței             
de judecată, înainte, în timpul sau ulterior finalizării procedurii de mediere. 

 


