
 

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE 
 
Identitatea operatorului de date 
Strauss  Romania S.R.L. societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, 

Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 Bucuresti - 032368, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

J40/14081/1994, cod unic de inmatriculare RO5990561, in calitate de Organizator al campaniei „Poti castiga prima 

ta de primavara!” („Campania”) 

 
Scopul prelucrarii si temeiul juridic 
Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri: 

1. In scopul organizării Campaniei, gestionarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru validarea 

castigatorilor si livrarea premiilor. Datele sunt prelucrate in baza executarii unui contract la care 

participantul este parte dar si interes legitim (pentru contactarea castigatorilor prin call center). 

2. In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate, prelucrarea se face 

in baza obligației legale a Operatorului.  

3. In scopul trimiterii de comunicari si informatii comerciale despre produsele si serviciile oferite de Strauss 

Romania SRL. Datele sunt prelucrate in baza consimtamantului participantilor. 

 
Datele prelucrate  

1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale al gestionarii inscrierilor in Campanie, precum si 

pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor, vom prelucra nume, prenume, numar de telefon, 

e-mail, copie CI. 

2. Doar in cazul castigatorilor, se prelucreaza in plus cont bancar IBAN, adresa de resedinta/domiciliu, 

semnatura, imagine. 

3. Doar in cazul castigatorilor premiilor impozabile, se prelucreaza in plus CNP-ul. 

4. Pentru scopul trimiterii de comunicari si informatii comerciale despre produsele si serviciile oferite de 

Strauss Romania SRL, vom prelucra nume, prenume, numar de telefon, e-mail.  

 
Perioada prelucrarii 

1. Datele participantilor necastigatori sunt prelucrate in perioada Campaniei si stocate pentru o perioada de 
maxim 90 de zile de la finalizarea acesteia. 
2. Numele, prenumele si CNP-ul castigatorilor sunt stocate pentru o perioada de 10 ani, conform 
reglementarilor fiscale in vigoare.  
3. Datele participantilor care si-au exprimat consimtamantul pentru primirea de comunicari si informatii 
comerciale despre produsele si serviciile oferite de Strauss Romania SRL vor fi procesate pana la momentul 
retragerii consimtamantului de catre Dvs.  

 
 
Modul de prelucrare 
Datele de participare sunt completate de persoanele vizate in formularul de pe website-ul campaniei si/sau prin 
trimitere de SMS la numarul dedicat Campaniei. Datele castigatorilor sunt preluate telefonic si procesate de 
Imputernicitul Telcor Communications SRL pentru trimiterea premiilor si de catre Strauss Romania SRL pentru plata 
impozitelor aferente si depunerea declaratiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. 
Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea 
produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.  
 
Confidentialitate 
Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Telcor Communications (Agentia) si a 
subimputernicitilor sai (furnizor de servicii de curierat). Numele si prenumele tuturor castigatorilor vor fi afisate pe 
site-ul campaniei. De asemenea, datele castigatorilor (nume, prenume, CNP), vor fi dezvaluite catre autoritatile 



fiscale, in scopul  indeplinirii obligatiilor fiscale. Datele nu vor fi dezvaluite catre alti terti si nu vor fi transferate in 
strainatate. 
 
 
Drepturile tale 
In perioada in care detinem si prelucram datele tale,  ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, 
rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Ai de asemenea dreptul de a te opune prelucrarii 
si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Poti oricand sa retragi consimtamantul de prelucrare. 
Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale,  poti depune o plangere la 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) 
 
Modalitati de exercitare a drepturilor 
In cazul in care doresti sa iti exerciti oricare dintre drepturile tale sau daca ai alte întrebări cu privire la politicile 

noastre de prelucrare a datelor te rugăm să ne contactezi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, la 

protectiadatelor@strauss-group.ro, sau pe adresa poștală Strauss  Romania S.R.L cu sediul in Romania, Bucuresti, 

sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51  Bucuresti - 032368 

http://www.dataprotection.ro/

