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ANEXA NR. 1 POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL 

CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

„Cu Almette poti castiga premii pufoase pentru El si pentru Ea” 

Perioada campaniei: 14 Februarie 2020 – 31 Martie 2020 

1. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL 

In vederea desfasurarii Campaniei, HOCHLAND ROMANIA S.R.L. inregistrata in conformitate cu legea 

romana, cu sediul in Romania, Judetul Mures, Sighisoara, Str. Nicolae Titulescu nr. 3A, cod postal 

545400, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/84/1999, cod fiscal RO 10666988 (denumita 

in continuare "Operatorul"), prin intermediul Proximity S.R.L. (denumita in continuare si „Agentia”), 

avand sediul in Bucuresti, Str. Ion Brezoianu 23-25, Palatul Universul Corp B, et. 3, sector 1 avand cod 

unic de inregistrare atribut fiscal RO 14525515, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. 

J40/2203/2002, si al Voxline Communication S.R.L. avand sediul in str. Gheorghe Lazar nr. 2, Sector 

1, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare atribut fiscal RO 11027079, inregistrata la Registrul 

Comertului – Bucuresti sub nr. J40/9092/1998, va avea calitatea de Operator în sensul 

Regulamentului privind Protecția Datelor personale nr. UE 2016/679 (”GDPR”), Agenția va avea 

calitatea de Persoană Împuternicită de Operator, iar Voxline Communication S.R.L. va avea calitatea 

de Persoană SubÎmputernicită de Agenție. 

Dacă aveţi întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm 
să contactaţi Responsabilul nostru cu Protecţia Datelor: 

Hochland Romania SRL 
N.Titulescu 3A 
545400 Sighisoara 
Romania 
e-mail: protectiadatelor@hochland.com 

 

2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI 

In cadrul prezentei Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date 

cu caracter personal: 

1. Prenume 

2. Nume 

4. Numărul de telefon 

Suplimentar, de la câștigătorii validati ai premiilor campaniei va colecta: data nașterii și adresa de 

livrare a premiului.  
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Prin accesarea paginii www.almette.ro, este posibil să fie prelucrate date prin module cookie sau 
alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate 
pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe 
informații vă rugăm să consultați Politica de cookies. 
 

3. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin 

intermediul Imputernicitului in vederea: 

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei  

(ii) înscrierii participanților, selectării câștigătorilor, atribuirea premiilor zilnice, livrarea premiului 

(iii) publicarea datelor (nume și prenume) câștigătorilor pe pagina www.almettte.ro 

 4. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII 

Operatorul, prin intermediul imputernicitului  Proximity SRL si al subimputernicitului Voxline S.R.L. 

prelucreaza datele in temeiulconsimtamantului prin acceptarea de catre persoana vizata a 

Regulamentului si a anexelor la acesta. 

În cazul în care participantul refuză furnizarea datelor cu caracter personal necesare înscrierii în 

campanie sau atribuirii și livrării premiului, acesta nu va putea beneficia de premiile Campaniei. 

5. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite catre 

imputernicitul PROXIMITY SRL, Voxline S.R.L  si furnizorii acestuia – firme de curierat precum si 

autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in 

vigoare.  

De asemenea, conform O.G. nr.99/2000 (cu modificarile si completarile ulterioare), Organizatorul va 

face publice numele, prenumele castigatorilor si premiul castigat de acestia, pe pagina 

www.almette.ro/premii -pufoase/castigatori, pana la data de 30 Aprilie 2020.  

 

6. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal ale Participantilor necastigatori vor fi stocate timp de 3 luni de la 

incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, 

exceptand participarea la Campanie. 

7. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

http://www.almette.ro/
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In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe 

durata Campaniei, urmatoarele drepturi, în condițiile și limitele prevazute de Regulamentul (UE) 

2016/679 – Regulamentul General privind Protecția Datelor: 

(i) dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

(ii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta 

sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 

(iii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

(iv) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

(v) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 

(vi) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

(vii) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 

(viii) dreptul la portabilitate a datelor; 

(ix) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 

cu Caracter Personal. 

 

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 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.  

 

 

 

 

Agenția: 
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• Va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate și proporționale cu riscurile asociate  

pentru a asigura protecția împotriva prelucrării neautorizate a datelor cu caracter 

personal și/sau împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale,  

• Va păstra o evidență a activităților de prelucrare și  va sprijini Organizatorul la solicitarea 

acesteia, cu asigurarea tuturor informațiilor necesare pentru a demonstra conformitatea 

cu Regulamentul General privind Protecția Datelor, inclusiv în ceea ce privește evaluarea  

impactului asupra protecției datelor 

• Garantează existența măsurilor tehnice care asigură ștergerea, restricționarea prrelucrării, 

dreptul de a fi uitat, rectificarea și portabilitatea datelor, în baza instrucțiunilor date de 

Organizator sau în baza solicitării persoanei vizate, cu informarea Organizatorului. În acest 

din urmă caz, Agenția se va consulta cu Organizatorul pentru a asigura exercițiul 

drepturilor persoanei vizate la cel mai înalt nivel 

• Va notifica Hochland de îndată ce ia cunoștință de intervenirea oricărui incident care a 

determinat sau care poate determina o încălcare a securității datelor (inclusiv pierdere, 

furt, ș șterge, dezvăluire șș/sau orice utilizare neautorizată sau acces neautorizat) 

• Va asigura cooperarea în legătură cu gestionarea acestui incident și va furniza detalii 

complete cu privire la datele cu caracter personal afectate și la incident 

 

 

9. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A 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 acestora. 

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, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. 

10. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal vor putea fi transferate exclusiv in spațiul Uniunii Europene, cu 

respectarea prevederilor legale aplicabile. Nu se vor transfera Date Personale în afara zonei care 

asigură un nivel adecvat de protecție. 

11. AUDITURI 

În situația în care Organizatorul solicită acest lucru, Agenția  
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• va permite Hochland să inspecteze și să auditeze activitățile de prelucrare a datelor 

desfășurate de Agenție și/sau subcontractori, asigurând cooperarea rezonabilă în 

acest sens 

• va lua toate măsurile de remediere solicitate în mod rezonabil în urma auditului 

Toate solicitările transmise de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal sau o alta Autoritate de supraveghere în legătură cu Prelucrarea Datelor cu 

caracter personal, organizarea Campaniei promoționale sau obligatiile Organizatorului în baza 

acestei Anexe, urmează a fi gestionate în conformitate cu poziția părților de Operator-Persoană 

Împuternicită.  

 

12. ALTE PREVEDERI 

Participanti la Campanie pot fi numai persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani impliniti la data 

achizitiei produsului participant. Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


