Politica de confidențialitate

Rewe Romania S.R.L. (denumit în continuare „Organizator”) vă mulțumește că ne vizitați site-ul
www.castigacupenny.ro. Protecția și securitatea datelor sunt foarte importante pentru noi. Prin
urmare, am dori să vă informăm cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm prin
înscrierea în Campania „PREMII LA BUTON” („Campania”), precum și să vă informăm în ce
scopuri sunt utilizate.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod strict confidențial și în conformitate cu
legislația privind protecția datelor și cu prezenta Politică de confidențialitate.

Informații privind operatorul și domeniul de aplicare al prezentei Politici

1.

Organizatorul, respectiv REWE ROMANIA S.R.L., cu sediul social în Com. Ştefăneştii de Jos,
str. Busteni Nr. 7, Județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/886/2005, Cod
Unic de Înregistrare 13348610, deține de calitatea de operator conform dispozițiilor
Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește protecția
datelor cu caracter personal („GDPR”).

Datele cu caracter personal prelucrate și scopul prelucrării

2.

Pentru desfășurarea Campaniei, Organizatorul va prelucra următoarele categorii de date cu
caracter personal: nume, prenume, număr de telefon, informații privind premiul câștigat și
modalitatea de acordare a acestuia.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Organizator în scopul înscrierii la Campanie,
desfășurării acesteia, atribuirii premiilor, îndeplinirea obligațiilor care ii revin Organizatorului în
baza legislației privind publicitatea și organizarea de concursuri, combaterea și evitarea oricăror
tipuri de fraude legate de Campanie, precum și pentru apărarea drepturilor și intereselor
Organizatorului.
Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de:
(i)

consimțământul dvs. prin înscrierea în Campanie (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR);

(ii)

interesul legitim al Organizatorului, respectiv organizarea Campaniei, prevenirea și
combaterea fraudelor, apărarea drepturilor și intereselor Organizatorului (art. 6 alin. (1)
lit. f) din GDPR);

(iii)

îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Organizatorului confirm prevederilor legale
referitoare la publicitate și organizarea de concursuri (campanii publicitare).

3.

Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate in cadrul Organizatorului doar catre persoanele
de conducere si catre alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal
(„need to know basis”) pentru a-si îndeplini atribuțiile specifice in scopurile enumerate in
Regulamentul campaniei și mai sus sau în cazul n care acest lucru este necesar sau permis de
legislația aplicabilă.
Datele câștigătorilor vor fi făcute publice pe site-ul www.castigacupenny.ro. De asemenea,
Organizatorul poate să prezinte datele dvs. cu caracter personal partenerilor contractuali implicați
în organizarea Campaniei (Digital Star Marketing S.R.L. și Supercard Solutions & Services
S.R.L.), precum și furnizorilor de servicii suport, consultanților, autorităților (după cum este
necesar sau permis de prevederile legale), numai pentru scopurile menționate în prezenta Politică
de confidențialitate. Organizatorul va exercita o diligență adecvată în selectarea furnizorilor terți
de servicii și va solicita ca acești furnizori să mențină măsurile de securitate tehnice și
organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele personale și pentru a le prelucra în conformitate
cu dispozițiile legale aplicabile.
Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului
Economic European.

4.

Securitatea și durata de stocare a datelor cu caracter personal

Organizatorul menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja
datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării
sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt prelucrate.
Datele participanților la Campanie vor fi prelucrate pe durata Campaniei și ulterior pentru o durată
de 3 ani, începând cu data afișării câștigătorilor sau a acordării premiilor, oricare din acestea
intervine ultima.

5.

Drepturile dvs. în ceea ce privește datele cu caracter personal

In conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal, vă
informam că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri in acest
sens utilizând datele de contact indicate mai jos:
(a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, însemnând dreptul dvs. de a

obține din partea Organizatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter
personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care
sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii
datelor);

(b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal,

însemnând dreptul dumneavoastră de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal
inexacte sau completarea datelor incomplete.
De asemenea, dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi exercitat în
anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care datele cu
caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile prelucrării, situația în care
persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze
pentru prelucrare, situația in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
(c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, însemnând dreptul dvs. de a obține

din partea Organizatorului restricționarea prelucrării în următoarele cazuri: (i) contestați
exactitatea datelor (restricționarea va opera atât timp cat este necesar Organizatorului să
verifice acuratețea datelor cu caracter personal); (ii) prelucrarea este ilegală și dvs. vă opuneți
ștergerii datelor solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Organizatorul nu mai
are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dvs. solicitați
datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
sau (iv) dvs. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp in care Organizatorul verifică
daca drepturile legitime ale Organizatorului prevalează asupra drepturilor dvs.;
(d) Dreptul de a va opune prelucrării, însemnând dreptul dvs. de a vă opune prelucrării

din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se
întemeiază pe interesele legitime ale Organizatorului sau ale unei terțe părți, inclusiv în cazul
activităților de profilare bazate pe acest temei ori (ii) în măsura în care este aplicabil, este
realizată în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;
(e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
(f) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul dvs. de a solicita mutarea,

copierea sau transferul datelor dvs. existente in baza de date a Organizatorului către o altă
bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în
cazul în care prelucrarea se bazează pe un contract și este efectuată prin mijloace automate;
(g) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

6.

Ofițerul de Protecția Datelor

În considerarea dispozițiilor legale aplicabile, Organizatorul a desemnat un Ofițer de Protecția
Datelor (denumit si DPO sau Data Protection Officer).
Detaliile de contact ale acestuia sunt următoarele:
Email: protectiadatelor@penny.ro

Adresa de corespondenta: com. Stefanestii de Jos, sat Stefanestii de Jos, Str. Busteni, nr.
7, jud. Ilfov, Romania

