POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE
Campania publicitara "Super Tombola Aniversarã Carrefour!"

Ultima actualizare: 13 iunie 2019
A.

INFORMAȚII GENERALE

CARREFOUR ROMÂNIA S.A., cu sediul în str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Green Court, Clădirea
B, etaj 7, 020334, sector 2, București, România (în continuare „Carrefour”)
împreuna cu
ARTIMA SA cu sediul social în Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Autostrada Bucureşti-Piteşti
km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judeţul Ilfov, înregistrata la
Registrul Comerţului sub nr. J23/1293/18.04.2008, având Cod Unic de Inregistrare R 11735628,
(în continuare „Artima”)
COLUMBUS OPERATIONAL S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. Gara Herãstrãu nr 4C, Green
Court Bucharest, clãdirea B, etaj 7, sector 2, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr.
J40/6146/1997, având Cod Unic de Inregistrare RO 9657315 (anterior „Billa Romania SRL) , (în
continuare „Columbus”)
în calitate de Operatori Asociati, prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților
la Campanie cu stricta respectare a legislației în domeniul protecției datelor, denumiti in
cuprinsul prezentei „Operatorii”.
Prin prezenta Politică de confidențialitate Operatorii urmăresc informarea utilizatorilor
acestei pagini de internet cu privire la particularitățile din perspectiva protecției datelor cu
caracter personal în contextul accesării și utilizării paginii de internet.
Această pagină de internet este guvernată de Termenele și condițiile care pot fi accesate aici:
https://aniversare.carrefour.ro/regulament
Prin accesarea și utilizarea acestei pagini de internet potrivit celor descrise în Termene și
condiții sunteți prezumat că ați luat cunoștință și ați fost de acord cu conținutul Termenelor
și condițiilor.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter
personal,
în
contextul
utilizării
paginii
de
internet,
https://aniversare.carrefour.ro/regulament

B.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

B.1 Dacă sunteți participant in cadrul sectiunii I a jocului aniversar „Aniversare18ani” de pe
aniversare.carrefour.ro, Operatorii vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal,
respectiv telefon si alias în scopul participarii la:
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B.1.2 Campania "Super Tombola Aniversarã Carrefour!“ sectiunea I, „campanie cu premii
acordate instant”, la jocul de tip „single player”
B.1.3 Campania "Super Tombola Aniversarã Carrefour!", secţiunea I, “campanie cu premii
acordate instant”, la jocul de tip „multiplayer”
B.2 Dacă sunteți participant in cadrul sectiunii a II-a a jocului aniversar „Aniversare18ani” de
pe aniversare.carrefour.ro, Operatorii vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter
personal, respectiv, nume, adresa de e-mail, telefon, cod de cumparaturi de 13 cifre, alias în
joc în scopul participarii la:
B.2.1 La Campania "Super Tombola Aniversarã Carrefour!", secţiunea a II-a “loterie cu tragere
la sorţi in sistem random cu ajutorul unui soft informatic”
B3. Dacă sunteți castigator in cadrul sectiunii I a jocului aniversar „Aniversare18ani” de pe
aniversare.carrefour.ro, suplimentar, Operatorii vor prelucra adresa de domiciliu ca data cu
caracter personal, strict in scopul transmiterii premiului castigat. Referitor la acordarea
premiile mai mari de 600 Ron, Operatorii vor prelucra conform prevederilor legale datele
obligatorii din cadrul CI in vederea raportarii castigurilor catre organele fiscale.
B4. Dacă sunteți castigator in cadrul sectiunii a II-a jocului aniversar „Aniversare18ani” de pe
aniversare.carrefour.ro, suplimentar, Operatorii vor prelucra conform prevederilor legale
datele obligatorii din cadrul CI in vederea raportarii castigurilor catre organele fiscale.
B5. Dacă sunteți castigator al jocului aniversar „Aniversare18ani”
de pe
aniversare.carrefour.ro, suplimentar, Operatorii pot utiliza imaginea castigatorului reprodusa
in cadrul unor materiale foto/video în scopuri publicitare, de informare sau de marketing, în
cadrul campaniei "Super Tombola Aniversarã Carrefour!“ si ulterior acesteia pentru o
perioada de maximum 2 luni, prin reproducerea şi publicarea acestora atât la nivel intern, în
cadrul Carrefour, cât și în extern, în contextul distribuirii acestora pe rețele de socializare (de
ex., Facebook) și nu numai (de ex., Linkedin, Youtube, Blog-uri etc.), sau orice alte publicaţii
sau mijloace mass-media sau de informare.

C.
DETALII PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PRELUCRARE REALIZATE DE CĂTRE
CARREFOUR
Scopurile și temeiurile prelucrării: Carrefour, Artima si Columbus in calitate de operatori
asociati vor prelucra datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizați în mod
direct în următoarele condiții:


pentru crearea unui cont de utilizator si posibilitatea de participare a acestuia
la Campania "Super Tombola Aniversarã Carrefour!", secţiunea “campanie cu
premii acordate instant”, folosind o minima validare a utilizatorului prin
intermediul numarului de telefon.



pentru validarea castigatorilor gestionarea sesizărilor si/sau a întrebărilor pe
care ni le adresați utilizând canalele indicate în cadrul acestei pagini de
internet
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Temei: Prelucrare a datelor cu caracter personal îl reprezintă, după caz (a) contractul
încheiat cu dvs. și reprezentat de Termenele și condițiile aplicabile acestei pagini de internet,
în cazul în care dvs. ați aderat la acesta, iar sesizarea sau întrebarea are legătură cu prevederile
acestuia; (b) interesul legitim al Operatorilor mentionari constând în necesitatea de
gestionare a sesizărilor si/sau întrebărilor pe care le-ați comunicat; (c) obligațiile legale care
ar fi incidente și în baza cărora Operatorii trebuie să primească și să gestioneze sesizările și
întrebările adresate.


pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Operatorilor în contextul
premiilor acordate prin intermediul tombolelor, inclusiv a obligațiilor în
materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor
obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul
furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Operatorilor de a respecta
obligațiile legale care le revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi premiile castigate.


pentru scop de marketing pentru viitoare campanii realizare de Carrefour
România S.A si/sau ceilalti Operatori, in vederea comunicarii unor materiale
comerciale, newsletter si/sau alerte din partea acestora, constand in informatii
cu privire la ofertele de produse/servicii, invitatii de a participa la campanii si
loterii, studii, chestionare, transmise prin posta electronica (e-mail, sms)
si/sau apel telefonic.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul
dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea
căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului. Pentru dezabonarea de la primirea
unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail
conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării
consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări
negative pentru dumneavoastră.


în vederea constatării, exercitării sau apărării drepturilor

apartinand

Carrefour resoectiv celorlalti Operatori în justiție, dacă va fi cazul
Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal în acest scop îl reprezintă interesul
legitim al Operatorilor care constă în luarea măsurilor și întreprinderea formalităților
necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor acestora în justiție.
Furnizarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate anterior este voluntară.
Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea gestionării eficiente a
sesizărilor sau întrebărilor pe care ni le adresați.
Durata prelucrării.
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Ca principiu, Oepratorii vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este
necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți participant, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a
campaniei.
În cazul în care sunteți castigator, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a
campaniei si ulterior conform politicilor interne ale Operatorilor, respectiv pe durata
necesară îndeplinirii obligaţiilor legale care revin în sarcina acestora (de exemplu, în cazul
documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de
lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing,
Operatorii vor înceta de indata prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în
acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de acestia pe baza consimțământului
exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe durata necesară pentru gestionarea sesizării
sau întrebării adresate, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor
Operatorilor în justiție.
Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Dacă este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate anterior,
Operatorii pot dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societățile afiliate
Carrefour România, către terțe persoane sau entități care sprijină Operatorii în oferirea de
servicii in cadrul Campaniei "Super Tombola Aniversarã Carrefour!" (de exemplu firme
de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, dacava fi
necesar.

Drepturile de care beneficiați in conditiile legii.
În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele
dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea
prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum
și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul
dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment, fără însă a afecta prelucrările
desfășurate de oricare dintre Operatori pe baza consimțământului exprimat de către
dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către
responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Carrefour România, având următoarele
date de contact: dpo_romania@carrefour.com
În cazul în care aveți întrebări sau doriți informații suplimentare cu privire la reglementările
din prezenta Politică de confidențialitate ori pentru a vă exercita drepturile, puteți să vă
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adresați Responsabilului cu protecția datelor desemnat în cadrul Operatorilor mentionati mai
sus, la următoarea adresă de contact: dpo_romania@carrefour.com.
Această pagină de internet utilizează fișiere cookies. Pentru mai multe informații în această
privință vă rugăm să consultați Politica privind fișierele cookies disponibilă pe
https://carrefour.ro/enable-cookies
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