
ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

11.1 Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, 

Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal indicate in tabelul de mai jos: 

 

Persoana 
vizata 

Date cu caracter personal Scop 

Participant Numar de telefon mobil Inscriere prin SMS 
 

Nume, prenume, număr de telefon Inscriere pe website  

Potential 
Castigator 

Numar de telefon mobil, nume, prenume, 
data nasterii 
 

Revendicare initiala 
 

Numar de telefon mobil, nume, prenume, 
data nasterii, adresa de e-mail, cont 
IBAN (contul IBAN le este solicitat doar 
castigatorilor premiilor in bani) 
 

Prevalidare electronica 

 
Castigator 

Numar de telefon mobil, nume, prenume, 
data nasterii, adresa de e-mail, cont 
IBAN (in cazul castigatorilor premiilor in 
bani) 
 

Validare finala 
 
 

Numar de telefon mobil, nume, prenume 
(in cazul castigatorului marelui premiu) 
 

Nume, prenume, cont IBAN (in cazul 
castigatorilor premiilor in bani) 
 

 
Acordare premii 
 

Nume, prenume, numar de telefon (in 
cazul castigatorului marelui premiu) 
 

Copie CI (in cazul castigatorului premiului 
impozabil, cu valoare mai mare de 600 
lei) 

Indeplinirea Obligatiilor 
fiscale 

 

11.2 Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participantii inteleg ca, in acest scop, 

datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul 

Agentiei, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, 

atribuirii premiilor, precum si pentru  indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in 

conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare 

“RGPD”) si Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

care se gaseste pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-

datelor-cu-caracter-personal.  

11.3 Participantii inteleg ca prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul 

declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Campaniei. 

https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal
https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal


11.4 Baza de date realizata ca urmare a derularii prezentei Campanii reprezinta 

proprietatea Organizatorului, care ofera drept de acces Agentiei pentru a-si indeplini 

obligatiile in privinta derularii prezentei Campanii. 

11.5 Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, isi pot exercita urmatoarele 

drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor, anume: dreptul la informare, 

dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi 

uitat”), dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automate, dreptul 

de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restrictionarea 

prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand 

exista o prelucrare care se bazeaza pe acest Regulament. 

11.6 Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator in temeiul 

relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul 

desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor. De 

asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in 

scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare. 

11.7 Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice 

si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si 

Participanti, pot fi inregistrate. 

11.8 In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire 

la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-

mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia 

de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi 

corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi 

rezolvata iar acesta isi declina competenta. 

11.9 Revendicarea premiilor Campaniei, nu implica obligativitatea Participantilor de a-si 

exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct. 

In masura in care Participantul ar consimti la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor 

privind produsele si initiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, 

exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari 

ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea 

dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea 

consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor. 

11.10 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale vor 

putea fi dezvaluite de Organizator catre partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmand sa 

fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Organizator), companiilor din 

acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie 

sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare,  precum si publicului (in cazul 

castigatorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal in alte state din 

cadrul sau din afara Uniunii Europene (de ex., altor companii din acelasi grup).  

11.11 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres 

prin Regulament participantii la campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de 

date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor 



acordate in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege 

Organizatorului. 

11.12 Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite 

Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate 

si semnate, la adresa din Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, 

cod postal 020339 sau la adresa de e-mail dataprotection@ro.nestle.com. 

11.13 Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in 

masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi 

procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile 

legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim. 

11.14 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal 

si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date 

impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, 

precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie 

declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au 

inteles integral. 

11.15 Organizatorul si Agentia iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu 

caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesara pentru scopurile stabilite 

in prezentul Regulament. Pentru indeplinirea de catre Organizator si/sau de catre Agentie, a 

obligatiilor legale, juridice si fiscale, datele de inregistrare ale Participantilor vor fi colectate si 

retinute, dupa cum urmeaza: a) Datele castigatorilor premiilor, indiferent de valoarea 

premiului, vor fi prelucrate si/sau pastrate de Organizator si/sau Agentie pe durata si dupa 

incetarea campaniei, pe o durata de minim 3 ani si 6 luni si pana la 6 ani; b) Datele 

Participantilor necastigatori vor fi prelucrate si/sau pastrate de catre Organizator si/sau 

Agentie pe durata campaniei si pe o durata de 90 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei 

campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior mentionat, Organizatorul si Agentia 

vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Daca termenul de 

90 de zile calendaristice se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se va implini in prima zi 

lucratoare ulterioara acestuia. 
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