
















Anexa 2 

Protecția datelor cu  caracter personal  

 

Prin înscrierea și participarea la Promoție, participanții declară că sunt de acord cu 

prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să fie 

colectate de către Chemark Rom S.R.L., să fie prelucrate și utilizate de acesta (personal 

ori prin împuternicit / Partener) pentru înregistrarea și validarea câștigătorilor din 

această campanie, precum și pentru informări viitoare referitoare la promoțiile, 

produsele sau ofertele Chemark Rom. Informările se vor face la datele de contact 

indicate de Participanți pe talonul de promoție indicat în prezentul Regulament. 

Prin înscrierea la această Campanie promoțională, participanții sunt de acord cu 

prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor 

câștiga, numele, localitatea de reședința să fie făcute publice și folosite în scopuri 

publicitare, fără alte obligații sau plăți. 

Chemark Rom S.R.L. este Operator de date cu caracter personal, înregistrat la 

Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub 

nr. 36099. 

Prin prezentul Regulament, Organizatorul sau un Împuternicit/Partener al acestuia 

se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter 

personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018. 

Organizatorul acționează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării 

și desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament. 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile mai jos enumerate, în 

temeiul unor interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR) sau pe baza 

de consimțământ al persoanei vizate  în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR. 

Temeiul juridic specific al prelucrării este specificat pentru fiecare scop în parte.   

a. organizarea și desfășurarea Campaniei (interes legitim al Organizatorului); 

b. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopuri promoționale 

și publicitare în legatură cu ofertele actuale în cadrul campaniei (consimțământul 

persoanelor vizate); 

c. transmiterea de comunicări comerciale în scop de marketing cum ar fi oferte cu 

privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, chestionare 

sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul personelor vizate); 

d. plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, dacă este cazul, și raportarea către 

autoritățile publice competente (obligația legală a Organizatorului); 

e. în vederea încheierii și executării unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat 

cu Organizatorul în scopul participării la Campanie, transmiterea notificărilor 



privitoare la plată, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, 

soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor de orice fel, recuperarea 

creanțelor (interes legitim al Organizatorului); 

f. punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanța și/sau 

alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, 

realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de 

marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului); 

h. Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a 

Organizatorului). 

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și 

retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii își retrag 

consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri 

promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta 

însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza 

altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag 

consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru 

participarea în Campanie, nu vor fi eligibili să participe la această campanie. 

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal 

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către: 

-Partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor 

publici/ avocaților desemnati să acorde asistența pentru organizarea și desfășurarea 

Campaniei 

-Altor societăți din Grup 

-Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, 

societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing, etc.) 

- Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă 

- Furnizorii produselor participante la Campanie 

- Autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, 

dacă dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, 

consimțământul sau interesul legitim) 

Durata de păstrare a datelor 

Datele cu caracter personal se pastrează cât este necesar pentru îndeplinirea 

scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind 

retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. 

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi 

stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este 

termenul de prescripție pentru actiunile în justiție). 

 Cu privire la datele cumpărătorilor pentru care avem diverse obligații de raportare și 

plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de 

arhivare conform regulilor financiar-contabile. 

Drepturile persoanelor vizate 

Conform legii, personele vizate beneficiază de o serie de drepturi. Începând cu 



data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de urmatoarele drepturi: 

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator 

confirmarea că prelucrează datele cu caracter personal, precum și informații privind 

specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal 

prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența 

dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite 

să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și 

contracost orice copii suplimentare; 

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita 

modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea 

datelor care sunt incomplete. 

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor 

cu caracter personal atunci când: 

Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se 

prelucrează; 

Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și 

Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; 

Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislatiei relevante; 

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul 

de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal prelucrate pe baza de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând 

prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate în acest scop, 

precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin 

de situația lor specifică. 

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării 

datelor în următoarele situații: 

În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada 

care îi permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date; 

În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor 

cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 

În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul 

prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță; 

În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în 

care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorilui prevalează asupra drepturilor 

lor în calitate de persoană vizată. 

f. Dreptul la portabilitate: în masura în care se prelucrează datele cu caracter personal 

prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului 

furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și 

care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, 

Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă 

este posibil din punct de vedere tehnic. 

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot 



contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact: 

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) 

Adresa de Corespondenta: Str. Câmpul Alb nr. 1, România. 

E-mail: office@chemarkrom.ro 

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a vă verifica 

identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei 

vizate. 

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere în justiție: 

persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a 

prelucrării datelor în cazul în care consideră ca le-au fost încălcate drepturile: 

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justiție. 

 
 


