ANEXA nr. 1

- cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

la Regulamentul Oficial al Campaniei "CU WWW.ILUMINAT-IEFTIN.RO SI RADIO IMPULS ITI
UMPLII BUZUNARELE"

I. Date privind Operatorul de date cu caracter personal si Imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:
Organizatorul este HABITAT ENERGY S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Valea Ialomitei nr. 7, int 03,
înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J40/13722/2008, avand RO
24329885, denumita in continuare „Organizatorul/Operator”.
prin intermediul
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A., cu sediul in B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo – Intrarea D, Pavilion T,
sectorul 1, Cod Postal: 011465, Bucuresti, Romania, Tel: +40 031 4075555, email:dataprotection@kanald.ro,
cod unic de inregistrare 18684823, J 40/8139/2006, denumita in continuare „ Imputernicit”.

Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor din partea Organizatorului sunt: Alexandru-Aurelian
Mirea; e-mail: office@habitat-energy.ro ; tel: 0749 045 444

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: (i)
nume (ii) prenume (iii) localitatea de domiciliu/resedinta exclusiv pentru verificarea conditiei privind
domiciliul/resedinta in Romania (iv) Data nasterii, exclusiv pentru verificarea conditiei privind varsta inscrierii in
Campanie (varsta minima de participare la acest concurs este de 18 ani) (v) Adresa de email (vi) Numar de telefon
(este necesar pentru ca persoana participanta sa poata trimite mesajele necesare participarii la concurs si sa poata
fi sunat in direct de realizatorii emisiunii) (vii) Copie buletin;(viii) daca intrati pe site-ul www.radioimpuls.ro pentru a
citi Regulamentul Campaniei promotionale, este posibil să colectam date, prin module cookie sau alte tehnologii
similare, precum: adresa IP, informatii dispozitiv,navigatorul de internet, anunțurile pe care ati dat
click,locație,paginile web pe care le accesati pe site-ul nostru.Pentru a afla mai multe despre modul in care Dogan
Media International va prelucreaza datele cu caracter personal, va rugam accesati Politica de Cookies de pe siteul www.radioimpuls.ro.
Doar Castigatorii vor furniza urmatoarele date:
(ix) CNP exclusiv pentru validarea castigatorilor Premiilor, in vederea inmanari premiului, daca valoarea premiului
depaseste 600 RON..
Urmare a castigarii premiului, Operatorul, va colecta de la participantii castigatori si de la insotitorii acestora copia
dupa buletinul acestora, acest document fiind necesare in vederea realizarii demersurilor necesare pentru
procesul de livrare a premiilor.
In cazul in care datele insotitorului participantului castigator al premiului constand in: nume, prenume, nr telefon,
adresa email, domiciliu, nu se obtin in mod direct de la acesta, revine participantului castigator responsabilitatea
de a se asigura ca insotitorul sau a fost informat în mod corect si complet cu privire la activitatile de prelucrare
detaliate in prezenta Anexa.

Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie.
Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare,
imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.
III. Scopul procesarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre
Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:
(i)
(ii)
(iii)

organizarii si desfasurarii Campaniei;
desemnarii si validarii castigatorilor;
atribuirii Premiilor si indeplinirii obligatiilor legale, inclusiv cele fiscale si financiar contabile ale
Operatorului.

IV. Temeiul juridic al prelucrarii
Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in temeiul contra ctului reprezentat de
Regulamentul Companiei (art. 6 alin. 1 litera b din GDPR) și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului
in calitate de Organizator al Campaniei (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR). Datele cu caracter personal ale
insotitorilor Participantilor vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului de a organiza Campania
(art. 6 alin. 1 litera f) din GDPR) și a obligațiilor legale care ii revin acestuia în această calitate (art. 6 alin. 1 liter a
c) din GDPR).
V. Destinatarii datelor cu caracter personal
Anumite datele cu caracter personal ale castigatorilor colectate in cadrul Campaniei de catre Operator pot fi
comunicate urmatorilor imputerniciti, astfel:
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A, cu sediul in B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo – Intrarea D, Pavilion
T,sectorul 1, Cod Postal: 011465, Bucuresti, Romania, Tel: +40 031 4075555, cod unic de inregistrare
18684823, J 40/8139/2006, in scopul exclusiv de a contacta participantii pentru a dialoga cu acestia in vederea
participarii la campanie, si pentru a valida castigatorii.
VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate pana la finalizarea Campaniei
si implinirea termenelor de contestatie conform Regulamentului, dar nu mai mult de 60 de zile de la incheierea
Campaniei. Datele cu caracter personal ale castigatorilor Premiilor vor fi stocate atat cat este necesar pentru
indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor,
inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe
mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
VII. 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: (i)
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; (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita s tergerea datelor cu
caracter personal (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile
prevazute de lege; (vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Participantii isi pot exercita drepturile
mentionale anterior prin transmiterea acesteia la adresa de e -mail: anspdcp@dataprotection.ro
VIII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii
Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta m ai 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.
In cazul in care insotitorul participantului castigator al Premiului este minor, Operatorul va prelucra datele cu
caracter personal ale minorului furnizate de catre participantul castigator, in conditiile descrise in prez enta Anexa.

Participantul castigator al acestui premiu va indeplini toate formalitatile pentru ca transmiterea datelor cu caracter
personal ale insotitorului minor catre Operator sa fie realizata in mod legal.

IX. 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.

X. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
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 v izate. 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.

XI. 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 prote ctia persoanelor fizice in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
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