
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Cumperi pentru acasa. Iesi la terasa” 
(“Campania”) 
 
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - 
 
 
Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii 
 
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate 
de catre: 
S.C. CRAMELE COTNARI S.A. (denumita in continuare „Organizator”) inregistrata in 
conformitate cu legea romana, cu sediul social Jud. Iasi, Comuna Cotnari, CORP C28, CF 60835, Cod 
postal 707120, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului J22/3498/2018, având codul unic de 
înregistrare RO 40321026, avand contul nr. RO74 BRDE 240S V194 7123 2400, deschis la BRD, 
(denumita in continuare "Operatorul"), prin intermediul diviziei de marketing ce este reprezentata 
de dl. ........................................... din cadrul S.C. CRAMELE COTNARI S.A. cu sediul social Jud. Iasi, 
Comuna Cotnari, CORP C28, CF 60835, Cod postal 707120, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului J22/3498/2018, având codul unic de înregistrare RO 40321026, in calitate de 
Imputernicit al Operatorului, 
pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu 
caracter personal sunt urmatoarele: 
S.C. CRAMELE COTNARI S.A., adresa: Jud. Iasi, Comuna Cotnari, CORP C28, CF 60835, Cod 
postal 707120, email: office@cramelecotnari.ro 
 
Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei 
 
In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 
 
Pentru Clienti: 

 Nume & prenume 
 Numar telefon 
 E-mail 
 Parola 
 Adresa de livrare 
 Adresa de facturare 

 
Pentru locatiile partenere Horeca: 

 Denumirea Comerciala a Locatiei  
 Denumirea Juridica 
 Numarul de inregistrare in Registrul Comertului  
 Codul Unic de Identificare (CUI) 
 Localitatea 
 Judetul 
 Strada si numarul 
 Poza (optional) 
 Persoana de Contact (optional) 
 Numar si e-mail de Contact (obligatoriu) 

 
Scopurile prelucrarii 
 
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin 
intermediul Imputernicitului in vederea: 

 organizarii si desfasurarii Campaniei; 
 desemnarii si validarii beneficiarilor Voucherelor sau a sticlelor de vin cu discount 100%; 
 atribuirii Voucherelor si a sticlelor de vin cu discount 100 %, respectiv a indeplinirii 

obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;  
De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri: 

 solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si 



acordarea voucherelor / sticlelor de vin cu discount 100 %; punerea in aplicare a prevederilor 
Regulamentului pentru apararea in instanta si / sau alte proceduri judiciare sau 
administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, 
analize si studii statisitice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul 
acestora (interesul legitim al Operatorului, in conformitate cu art. 6(1) f) din GDPR); 

 activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Operatorului, conform 
art. 6 (1) lit. din GDPR). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei 
juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si 
retrage consimtamantul in orice moment. Participantii care refuza sa comunice sa isi retrag 
consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea in 
campanie nu vor fi eligibile sa participe si sa primeasca premiile oferite. 

 
Temeiurile juridice ale prelucrarii 
 
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului Participantului si / sau al interesului legitim 
al Operatorului, prin acceptarea (bifarea) de catre persoana vizata / Participant a termenilor si 
conditiilor Regulamentului si a anexelor acestui. 
 
Destinatarii datelor cu caracter personal 
 
Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite diviziei de marketing ce este reprezentata de dl. 
........................................... din cadrul S.C. CRAMELE COTNARI S.A. cu sediul social Jud. Iasi, 
Comuna Cotnari, CORP C28, CF 60835, Cod postal 707120, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului J22/3498/2018, având codul unic de înregistrare RO 40321026, in calitate de 
Imputernicit al Operatorului, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa 
respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 
 
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 
 
Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 30 de zile de la data finalizarii 
campaniei. 
 
Drepturile persoanelor vizate 
 
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii 
cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform 
prevederilor legale aplicabile: 
 

 dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci 
cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea 
prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 

 dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
 dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
 dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 
 dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
 dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege; 
 dreptul la portabilitate a datelor; 
 dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal. 
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale printr-o cerere adresata Operatorului la adresa 
din Jud. Iasi, Comuna Cotnari, CORP C28, CF 60835, Cod postal 707120, sau prin transmiterea 
acesteia la adresa de e-mail office@cramelecotnari.ro 
 
Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor 
 
Intrucat la Campanie pot participa 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 primeste 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/ 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. 
 
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 Imputernicitului obligatii similare. 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. 
 
Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii 
Campaniei, numai 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 Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost 
incunostintate cu privire la Regulament. 
 
 
Alte prevederi 
 
In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand 
unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in 
care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul 
desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. 
In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei 
sectiuni. 
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia 
aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 
 


