PRELUCRAREA DATELOR Concurs „Calendar de Crăciun – Oare ce surpriză CEWE se ascunde astăzi
după fereastră?”
TIPUL DE DATE PRELUCRATE, SCOPUL si DURATA PRELUCRARII
Acest document reprezintă informații referitoare la prelucrarea datelor salvate pe parcursul
concurusului „Calendar de Crăciun – Oare ce surpriză CEWE se ascunde astăzi după fereastră?”.
Organizatorul campaniei CEWE Calendar de Crăciun (denumita in cele ce urmează „Concursul”)
este CEWE Hungary Ltd., Sediu: 1135 Budapesta, Str. Béke u. nr. 21-29. Nr. de înregistrare la Reg.
Com.: 01-09-664654.

Organizatorul concursului „Calendar de Crăciun – Oare ce surpriză CEWE se ascunde astăzi după
fereastră?” va folosi Datele pentru:
-

furnizarea informatiilor solicitate si pentru a raspunde corespondentei primite;
a contacta persoanele care participa la Concurs, atunci cand este necesar;
indeplinirea obligatiilor legale si responsabilitatilor sociale ale Organizatorului, conform
legilor romane si internationale;
solutionarea litigiilor, etc.
in vederea participarii la Concurs, prin semnarea prezentului Regulament, persoanele care
participa la Concurs, isi dau in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea Datelor,
astfel cum sunt descrise în Regulament.

ACCESAREA DATELOR
Datele vor fi accesate de catre salariatii Organizatorului numai in scopurile susmentionate. Aceste
persoane sunt obligate sa pastreze confidentialitatea Datelor, fiind instruite cu privire la protectia
datelor cu caracter personal.
Se vor lua toate masurile de securitate necesare pentru protectia Datelor impotriva accesului
neautorizat la Date sau modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate de Date. Toate informatiile
cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate.
OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumita in
continuare „Legea nr. 677/2001”). Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa prelucreze Datele
susmentionate, conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
Organizatorul se obliga sa garanteze tuturor participantilor la Concurs drepturile in conformitate cu
Legea nr. 677/2001.
La cererea participantilor, adresata in scris catre CEWE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság,
la adresa 1135 Budapesta, Str. Béke u. nr. 21-29., Organizatorul se obliga:
a)
sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit,
pentru o solicitare pe an;

b)
sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in
mod gratuit, Datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
c)

sa inceteze in mod gratuit prelucrarea Datelor solicitantului.

Organizatorul se obliga ca Datele sa nu fie transferate catre terti cu exceptia furnizorului de servicii IT
al Organizatorului, conform art. 10.1.2, precum si cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie
sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
DISPOZITII FINALE
Prin participarea la aceast Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament. CEWE își rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament ori de cate ori este necesar,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin anexe la prezentul Regulament.
Prezentul regulament este disponibil, pentru a fi consultat, oricarui client CEWE, in gratuit,
pe www.cewe.ro

