INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
IN CADRUL CAMPANIEI FULGA
„Multe premii tari pentru multi scolari”
Perioada campaniei: 24.08.2020 – 27.09.2020

Identitatea operatorului de date Datele completate in acest formular sunt prelucrate de compania
Albalact S.A., cu sediul in Oiejdea, comuna Galda De Jos, DN1, Km 392+600, judetul Alba, cod 517293,
Telefon: 0372.609.306, e-mail: office@albalact.ro , denumita in continuare Operator
Scopurile prelucrarii
Datele personale colectate in cadrul campaniei sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:
1. Organizarea campaniei promotionale, gestionarea inscrierilor in campanie
2. Acordarea si livrarea premiilor
3. Indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate
4. Actiuni viitoare de comunicare de marketing
Temeiul juridic
1.In cazul participantilor ce nu castiga premii in cadrul campaniei, prelucrarea datelor personale ale
participantilor se face in baza consimtamantului exprimat de catre participant (GDPR 6.1.a) –
consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor.
2.In cazul participantiilor desemnati castigatori, datele personale sunt prelucrate in temeiul Art. 6 alin. (1)
lit. c) GDPR (prelucrare necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale) raportat la art. 110 Legea
227/2015 privind Codul fiscal.
3. Prelucrarea in scop de marketing direct se face in baza consimtamantului liber acordat si solicitat in
mod distinct, separat.

Datele prelucrate
1. In cazul participantilor necastigatori, colectam si prelucram numarul de telefon, numele, prenumele si
adresa de e-mail.
2. In cazul participantilor castigatori ai premiilor de o valoare mai mica decat cea impozabila (600 lei
conform art.110.4.a legea 227/2015 privind codul fiscal) vom colecta si prelucra numele, prenumele,
numarul de telefon, adresa de e-mail, si adresa postala, aceste date sunt necesare pentru a valida
castigurile si a putea trimite premiile.
3. In cazul castigatorilor premiilor impozabile, vom colecta in plus CNP-ul, in vederea indeplinirii
indatoririlor legale.
4. Pentru activitatile de marketing sunt prelucrate numele, prenumele si adresa de e-mail.
Perioada prelucrarii
Datele participantilor necastigatori se prelucreaza pentru o perioada de 90 de zile de la data finalizarii
campaniei.
Datele participantilor castigatori in cadrul campaniei se stocheaza pe o perioada de 10 ani conform
reglementarilor fiscale in vigoare.
Datele pentru prelucrarea in scop de marketing sunt pastrate si prelucrate pe o perioada de 5 ani de la
data finalizarii campaniei.
Modul de prelucrare
Pentru atingerea scopului campaniei promotionale, datele vor fi colectate si stocate in baza de date,
extrase la finalul campaniei pentru participarea la tragerile la sorti conform regulamentului de campanie

disponibil pe website-ul campaniei. Datele nu sunt supuse unor prelucrari de tip «profiling» care ar putea
produce efecte juridice sau care ar putea avea un impact semnificativ asupra persoanei vizate. Datele nu
vor fi utilizate in niciun alt scop fata de cele declarate in aceasta informare. Pentru activitatile de
marketing, adresele de e-mail vor fi utilizate pentru anuntarea prin e-mail a lansarii viitoarelor campanii
Fulga, catre participantii care si-au exprimat acordul in acest sens.
Confidentialitate
Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications. Datele nu
vor fi dezvaluite Operatorului, nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu
exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie datele catre
autoritati.
Drepturile persoanelor vizate
In perioada in care detinem si prelucram datele, persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment
accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Nu vom solicita nici o
taxa pentru a oferi posibilitatea exercitarii acestor drepturi, cu exceptia cazului in care solicitarea de acces
la informatii este nefondata, repetitiva sau excesiva, caz in care se va percepe o suma rezonabila tinand
cont de costurile administrative pentru a furniza aceste informatii (art.12.5.a - GDPR). Persoanele vizate
au de asemenea dreptul de a se opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt
operator. Persoanele vizate pot oricand sa retraga consimtamantul de prelucrare, cu mentiunea ca
retragerea consimtamantului pentru prelucrarea in scopul organizarii campaniei duce la imposibilitatea
participarii persoanei vizate. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor personale,
persoanele vizate pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)
Modalitati de exercitare a drepturilor
Pentru orice solicitare legata de datele personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in
capitolul anterior, persoanele vizate pot contacta Operatorul prin e-mail, la adresa office@albalact.ro sau
printr-o solicitare scrisa catre Albalact S.A., cu sediul in Oiejdea, comuna Galda De Jos, DN1, Km 392+600,
judetul Alba, cod 517293.

