INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB
ETIBONUS.COM/RO
Conditiile de prelucrare a datelor personale stipulate in prezentul document sunt aplicabile website-ului
accesibil la adresa web de tip subdomeniu secundar www.etibonus.com/ro, denumit in continuare Siteul. Acestea nu se aplica altor subdomenii secundare aflate sub ierarhia domeniului principal
www.etibonus.com, de tipul etibonus.ro/bg, etibonus.ro/md etc. Orice alte website-uri plasate pe
subdomenii secundare, cu exceptia celui de pe /ro, se supun propriilor conditii de utilizare, accesibile pe
link-ul din partea de jos (footer) a fiecarui website afisat pe un subdomeniu secundar.
Identitatea operatorului de date
Datele colectate prin intermediul acestui Site sunt prelucrate de ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A.,
avand codul unic de inregistrare 32187285 si sediul social in Sat Ghercesti, Comuna Ghercesti, Str.
Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, Judetul Dolj, Romania, e-mail: info@etietieti.com, in
calitate de Operator.
Scopurile prelucrarii
Datele colectate de catre operator prin intermediul acestui Site sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:
1. Organizarea si gestionarea concursurilor promotionale dedicate consumatorilor produselor ETI.
Conditiile specifice de prelucrare a datelor din campaniile promotionale vor fi detaliate la momentul
colectarii datelor pentru fiecare campanie in parte, in pagina formularului web de inscriere in
campanie.
2. In scopuri de marketing, in vederea furnizarii de produse si reclame personalizate, abonarea la
newsletter precum si recomandari de produse. Conditiile specifice de prelucrare a datelor colectate
pentru scopuri de marketing vor fi detaliate la momentul colectarii datelor pentru fiecare scop specific
in parte, in pagina formularului web acordare a consimtamantului.
Temeiul juridic
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului persoanei vizate, reglementat de articolului 6
alineatul (1) litera (a) al regulamentului european general privind protectia datelor (GDPR) –
consimtamantul persoanei vizate.
Datele prelucrate
Datele colectate si prelucrate prin intermediul acestui website vor fi specifice fiecatui scop, dupa cum
urmeaza:
1. Datele colectate si prelucrate in scopul organizarii campaniilor promotionale vor fi specific fiecarei
campanii, vor fi detaliate in informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal a fiecarei
campanii, si pot include: nume, prenume, data nasterii, numarul de telefon mobil, adresa de email, adresa de corespondenta.

2. In vederea indeplinirii scopului de marketing datele cu caracter personal colectate si procesate
sunt: Nume, Prenume, Adresa de e-mail si/sau Nr. de telefon.
Informatiile suplimentare ce reprezinta date cu caracter personal furnizate de catre solicitanti fara a fi
cerute in mod expres de catre operator pentru indeplinirea scopului, vor fi anonimizate.
Perioada prelucrarii
Datele dumneavoastra cu caracter personal se vor pastra pe o perioada egala cu perioada necesara
indeplinirii scopului.
1. Pentru indeplinirea scopurilor concursurilor sau promotiilor in care v-ati inscris datele vor fi pastrate
conform perioadelor mentionate in informare privind prelucrarea datelor cu carater personal
disponibila pentru fiecare campanie in parte.
2. Pentru indeplinirea scopului de marketing, datele dumneavastra cu caracter personal se vor prelucra
pe o perioada de maximum 10 ani, sau pana la retragerea consimtamantului.
Modul de prelucrare
Datele cu caracter personal sunt colectate independent si sunt folosite pentru indeplinirea fiecarui scop
in parte.
In cazul datelor colectate pentru organizarea de concursuri si promotii, datele se vor prelucra conform
scopurilor declarate in fisa de informare privind prelucrarea datelorcu caracter personal disponibila
pentru fiecare campanie in parte.
Datele colectate in scopuri de marketing se prelucreaza in vederea transmiterii de informatii ce privesc
produsele si serviciile oferite de catre operator.
Datele nu vor fi utilizate in alte scopuri.
Confidentialitate
Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications S.R.L.,
societate comerciala cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, inregistrata
la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365.
Ca parte a Grupului de companii ETI, ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. transmite datele dvs. cu
caracter personal in cadrul Grupului ETI si catre terte parti cum ar fi: companii ce furnizeaza servicii de
marketing, companii de curierat, catre autoritati guvernamentale atunci cand dezvaluirea este impusa de
lege. Ca si exceptie nume si prenumele persoanelor declarate castigatoare in campanii promotionale vor
fi facute publice conform OG99/2000, republicata si actualizata in anul 2015.
Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata,
respectiv:
1.
Dreptul de acces: aveti dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele dvs.
cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de
date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate,
existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept va permite sa

obtineti gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii
suplimentare;
2.
Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor
cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;
3.

-

Dreptul la stergere: puteti solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci cand:
acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;
v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu
le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

4.
Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: aveti dreptul de a va retrage oricand
consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza acordului dvs..
De asemenea va puteti opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor
efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive
care tin de situatia dvs. specifica.
5.

-

Restrictionare: aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
in cazul in care se contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care
permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;
in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter
personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul
prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica
daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana
vizata.

6.
Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal
prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu
caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat (spre
exemplu in format CSV). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate sa transmita
datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
7.
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de
a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca leau fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro.
Modalitati de exercitare a drepturilor
Pentru orice solicitare legata de datele tale personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate
in capitolul anterior, poti contacta Operatorul prin e-mail, la adresa info@etietieti.com

