Protectia datelor personale

Organizatorul ROMANIA HYPERMARCHE S.A. este Operator de date, potrivit legislatiei
relevante privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date (in principal GDPR), iar TRIBAL WORLDWIDE
DIGITAL AGENCY S.R.L si Mediapost Hit Mail sunt imputernicitii Operatorului pentru a
prelucra datele personale colectate in cadrul Campaniei, pentru scopurile declarate
conform prezentului document.
1.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter
personal:
Pentru persoanele care viziteaza site-ul Campaniei si, dupa caz, completeaza
formulare de inscriere in Campanie conform Regulamentului, prelucram urmatoarele
categorii de date:
(i) date colectate direct de la persoanele vizate, urmare a completarii de catre acestea a
formularelor de inscriere in Campanie, necesare pentru inscriere:
-

Nume si prenume,
Numar de telefon mobil,
Numar bon/factura fiscala (doar in cazul in care, alaturi de restul datelor, poate
duce la identificarea unica a persoanei vizate);

(ii) date rezultate din vizitarea site-ului Campaniei/completarea formularelor de
inscriere:
-

Log-ul care atesta momentul inscrierii formularului in Campanie si continutul
inscrierii (inclusiv exprimarea acordului prin bifa);
Adresa ip user;

(iii) date colectate de la Participanti in procesul de validare finala castigatori, necesare
pentru validare finala si asigurare date acurate si prevenirea fraudei, inclusiv a
indeplinirii conditiilor cerute Participantilor pe Perioada Campaniei :
-

Nume,
Prenume,
Data nasterii,
Acordul participantului cu privire la Regulament si confirmare ca nu face parte
din categoriile de la art. 4.3.

(iv) date colectate de la Participantii Castigatori, la inmanarea premiilor:
-

nume si prenume

-

semnatura olografa.

(v) date colectate de la persoane vizate in interactiunea despre derularea Campaniei:
-

nume si prenume;
corespondenta (ex. solicitare clarificari, reclamatii, etc.);
adresa de email pentru corespondenta/raspuns;
numar de telefon pentru corespondenta/raspuns privind solicitarea;
adresa postala indicata expres de persoana vizata pentru primire raspuns la o
reclamatie (daca este cazul, conform Regulamentului).

Pe site-ul Campaniei se pot plasa cookies conform Politicii de Cookies disponibila pe site-ul
Campaniei, magiadeacasa.cora.ro.
2.

Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie sunt necesar a fi prelucrate in vederea
urmatoarelor scopuri:
i) Organizarea si desfasurarea Campaniei: completarea si transmiterea formularelor de inscriere
in campanie; transmiterea catre persoanele vizate de mesaje privind validarea inscrierilor
(conform Regulamentului); interactiune/corespondenta cu solicitanti de clarificari/in caz de
reclamatii; prevenirea fraudei;
ii) Desemnarea si validarea castigatorilor si rezervelor: transmiterea prin SMS a link-urilor catre
potentialii castigatori, pentru parcurgerea etapei validarii finale a Participantilor castigatori,
necesara pentru validare finala si asigurare date acurate si prevenirea fraudei, inclusiv a
indeplinirii conditiilor cerute Participantilor pe Perioada Campaniei; prelucrare date necesare
pentru inmanarea premiilor (consemnare optiune Participant castigator asupra magazinului Cora
emitent al premiului, de unde castigatorul poate ridica premiul);
iii) Aducerea la cunostinta publicului a castigatorilor, prin intermediul (micro) website-ului
Campaniei;
iv) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului, dupa caz.
3. Temeiurile juridice ale prelucrarii
Temeiurile prelucrarii datelor sunt:
•

Necesitatea executarii contractului (respectiv a Regulamentului Campaniei), potrivit
articolului 6 alin. 1 lit. b) GDPR– in ceea ce priveste datele furnizate de participanti si de
castigatori la inscriere, aferent derularii Campaniei si aferent desemnarii castigatorilor si
rezervelor, validarii castigatorilor, inmanarea premiilor;

•

Necesitatea conformarii cu o obligatie legala care revine operatorului-Organizator,
potrivit articolului 6 alin. 1 lit. c) GDPR– in ceea ce priveste publicarea numelor
castigatorilor si a castigurilor (premiilor) castigate de acestia;

•

Prelucrarea este necesara pentru realizarea unui interes legitim al operatoruluiOrganizator, potrivit articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR, de a se asigura de desfasurarea in
bune conditii a Campaniei - in ceea ce priveste datele rezultate din vizitarea paginii de
internet, formalitatile de inscriere in Campanie, efectuarea de verificari in vederea
validarii inscrierilor, prevenirea fraudei;

•

Prelucrarea este necesara pentru realizarea unui interes legitim al operatoruluiOrganizator, potrivit articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR, de a formula actiuni/aparari, si de a
dovedi, inclusiv fata de autoritati competente (ex. autoritati de control), elemente privind
desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, completare in registrul premiilor - in ceea
ce priveste pastrarea datelor ulterior incetarii Campaniei si predarii premiilor, pe durata
termenului indicat in Regulament;

•

Necesitatea conformarii cu obligatie legala care revine operatorului-Organizator, potrivit
articolului 6 alin. 1 lit. c) GDPR – in ceea ce priveste pastrarea documentatiei justificative,
conform reglementarilor fiscale (ex. procesele verbale de inmanare a premiilor).

4.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoana vizata (in cazurile exercitarii
drepturilor cu privire la propriile date personale), imputerniciti ai Operatorului implicati
in derularea Campaniei (indicati in Regulament), autoritati fiscale, de reglementare,
control, instante de judecata (dupa caz, conform competentelor acestora si a
prevederilor legale).
Numarul scurt de SMS folosit in procesul de interactiune cu Participantii/potentialii
castigatori este asigurat de sub-imputernicitul MEDIAPOST HIT MAIL.
Pagina web catre care duce link-ul securizat furnizat pentru validarea finala a
castigatorilor este a Campaniei si este asigurata de MEDIAPOST HIT MAIL.
Imputernicitii Organizatorului sunt tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la
datele personale la care au acces si de respectarea GDPR.
In cazul in care Organizatorul va decide in viitor sa instraineze participatiile sau businessul (activele si pasivele, etc.), este posibili sa transmitem catre /sa asiguram acces
potentialii(ilor) cumparatori/ societati succesoare (la) datele personale pentru
efectuarea analizelor si auditului necesar achizitiei participatiilor/ business-ului
(activelor si pasivelor, etc.), structurarii si implementarii tranzactiei. In acest caz,
Organizatorul se va asigura ca orice potential cumparator/succesor detine masurile de
securitate necesare pentru protectia datelor tale, iar un acord de protectie a datelor va
fi semnat in acest scop.

Nu furnizam datele personale prelucrate aferent Campaniei altor terti, si nici in grupul
de societati din care face parte Organizatorul.
5.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate in timpul desfasurarii Campaniei vor fi pastrate pe toata
durata Campaniei, dar nu mai mult de 4 (patru) luni din momentul desemnarii tuturor
castigatorilor, in principal pentru finalizarea procedurilor de inmanare a premiilor,
utilizarea premiilor (voucherelor) si pentru solutionarea eventualelor reclamatii depuse
in termenul indicat in Regulament. In cazul unor situatii litigioase/reclamatii, datele
personale respective vor putea fi pastrate pe durata strict necesara solutionarii situatiei
litigioase/reclamatiei.
Datele castigatorilor vor fi pastrate in registrul premiilor, pe perioada impusa conform
prevederilor legale aplicabile in materie fiscala (documente justificative financiarcontabile) – respectiv 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in care s-au
acordat premiile.
Numele si prenumele participantilor castigatori ai Campaniei vor fi pastrate pe site-ul
Campaniei pe durata 3 (trei) luni dupa incheierea Campaniei.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va asigura
stergerea/distrugerea ireversibila a acestor date de pe toate mijloacele/mediile de
prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

6.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor personale

Persoanelor vizate le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR (Regulamentul 679/2016
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date), in special urmatoarele drepturi, pe care le pot exercita in
conformitate cu GDPR , cu privire la propriile date cu caracter personal:
• dreptul de informare, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la
operator la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau
nu sunt prelucrate de catre Operator si dreptul de acces la datele cu caracter personal;
• dreptul la rectificare;
• dreptul de a solicita stergerea datelor;
• dreptul la restrictionarea prelucrarii;
• dreptul la portabilitatea datelor;
• dreptul la retragerea consimtamantului (daca prelucrarea are ca temei consimtamantul
persoanei vizate). Retragerea nu afecteaza legalitatea prelucrarilor anterioare datei
retragerii consimtamantului;

• dreptul de opozitie - prin care persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment,
din motive legate de situatia particulara in care se afla, ca datele care o vizeaza sa faca
obiectul unei prelucrari intemeiate pe interesul legitim al operatorului, cu exceptia cazului
in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica
prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate
sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv
crearea de profiluri;
• dreptul de a depune o reclamatie cu privire la prelucrarea datelor la autoritatea romana
competenta (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal - www.dataprotection.ro).
Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari pe adresa ROMANIA
HYPERMARCHE, Bucuresti, Soseaua Dudesti-Pantelimon, nr. 73-75, Spatiul S1, in incinta Cora
Pantelimon, Sector 3 sau protectiadatelor@cora.ro.

7.

Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa, conform Regulamentului, exclusiv persoanele fizice cu
varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand
persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit este
in posesia informatiei privind prelucrarea de date cu caracter personal apartinand persoanelor
cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de
prelucrare si stocare ale Operatorului si, dupa caz, ale Imputernicitului. In cazul in care un
parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal
apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat
aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

8.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea
asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand
participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii care sa
asigure cel putin acelasi nivel de securitate. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va
tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal,
generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea,
divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise,
stocate sau prelucrate.

9.

Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata
desfasurarii Campaniei, in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si
securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si
libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului
si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta persoanelor vizate prin aceleasi
mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

10. Alte prevederi
Intentia Organizatorului este de a colecta si prelucra exclusiv datele persoanei vizate, asa incat
persoana vizata trebuie sa se asigure ca furnizeaza datele proprii, corecte si complete (de ex.
inclusiv ca este titularul numarului de telefon mobil de pe care efectueaza inscrierile).

Organizatorul nu este raspunzator pentru furnizarea de catre persoanele vizate, cu intentie sau
din eroare (inclusiv neglijenta), a unor date personale incorecte/incomplete sau apartinand
unor alte persoane vizate. Organizatorul va actiona cu diligenta de indata ce intra in posesia de
informatii privind astfel de situatii (ex. modificare/corectare/actualizare/stergere date).

11. Numele si datele de contact ale operatorului, precum si datele de contact ale
responsabilului cu protectia datelor
Prezentele dispozitii privind protectia datelor cu caracter personal se aplica prelucrarilor de
date efectuate de Organizator-in calitate de operator (sediul social in Bucuresti, Soseaua
Dudesti-Pantelimon, nr. 73-75, Spatiul S1, in incinta Cora Pantelimon, Sector 3), aferent
Campaniei. Responsabilul cu protectia datelor numit de Organizator poate fi contactat la
adresa de mai sus, in atentia Responsabilului cu protectia datelor, respectiv si pe
protectiadatelor@cora.ro.

