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DATE CU CARACTER PERSONAL 

 
 

  SCOPURILE   
PRELUCRARII 

 
CRITERIILE DE STABILIRE A PERIOADEI 

DE STOCARE A DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL 

 
 

TEMEIUL JURIDIC AL 
PRELUCRARII 

 
DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE 

DESTINATARI AI PRELUCRARII DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL 

 
TRANSFERURI DE DATE 

CU CARACTER 
PERSONAL IN AFARA 

UNIUNII EUROPENE SI A 
SPATIULUI  ECONOMIC  

EUROPEAN 

Pentru (i) participanti si (ii) castigatori 
si persoanele care beneficiaza de 
premiu alaturi de castigatori (toate 
aceste persoane de la subpct.(ii) sunt 
denumite impreuna “Castigatori” ): 

 
Prenume si nume, adresa de email, 
numar de telefon, adresa (inclusiv 
localitate, judet), continutul sms-ului 
trimis,data si ora trimiterii sms-
ului,vocea continutului interventiilor in 
direct pe PROFM, data si ora 
interventiilor in direct pe 
PROFM,numarul atribuit corelat ordinii 
de inscriere, data si locul Campaniei 

Pentru Castigatori: 
CNP, semnatura 
Vizualizarea actului de identitate, in 
scop de identificare 
Premiile obtinute 

 

 

 

 

 

Fotografia Castigatorilor (doar daca 
este cazul) 
 

DA, SE VA AFISA EXCLUSIV PE 
WWW.PROFM.RO 

Pentru participanti: 
Desfasurarea 
Campaniei 

 

Pentru Castigatori: 
acordarea si livrarea 
premiilor Campaniei 

 

Pentru participanti 
si Castigatori: 

Initierea (daca este 
cazul) de Operator a 
masurilor necesare 
fata de orice 
instanta de 
judecata, autoritate, 
institutie publica si 
alte entitati, 
conform legii 

 

 

 

 

 

Realizarea actiunilor 
de publicitate dupa 
incetarea 
Campaniei 

 

 

 

 

Pentru participanti: durata 
Campaniei 

 

 

Pentru Castigatori: durata Campaniei 
si o perioada necesara pentru 
apararea drepturilor Operatorului 
(stabilita conform legislatiei 
aplicabile si termenelor de 
prescriptie a drepturilor la actiune) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada necesara realizarii 
scopurilor publicitare dupa incetarea 
Campaniei (conform intelegerii 
contractuale dintre Operator si 
furnizorul premiilor Campaniei) 

 

 

Pentru participanti si 
Castigatori: 

Executarea unui contract la 
care persoana vizata este 
parte (art.6, alin.1, lit.b din 
Regulament) 

 

Interesul legitim al 
Operatorului de a exercita si 
apara diferite cereri/actiuni la 
instantele de judecata, 
autoritati, institutii publice si 
alte entitati, conform legii (art. 
6, alin.1, lit. f din Regulament) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consimtamant prealabil si 
scris (art.6, alin. 1, lit.a din 
Regulament) 

Pentru Castigatori: FURNIZORII PREMIILOR  

• Ro Image 2000 S.R.L., persoana juridică 
română avand sediul in Bucuresti, str. 
Torentului, nr. 2, CLADIREA "HALA + 
BIROURI C3", ETAJ, CAMERELE 64 SI 65, 
sector 2, Tel. 021.250.51.03, inregistrata la 
Registrul Comertului sub nr. 
J40/26460/1994, avand cod unic de 
inregistrare fiscala RO 6637003 

• Asociatia Clubul Sportiv Skydiving Center, 
persoana juridica de drept privat, fara 
scop patrimonial, cu sediul in Bucuresti, 
str. Intrarea Heresti, nr. 4A, sect. 5, cod 
postal 051455, C.I.F. 39027150  

Pentru participanti si Castigatori (daca este 
cazul): 
Instante de judecata, organe de arbitraj, 
profesionisti in aria insolventei si falimentului, 
executori judecatoresti, societati de recuperare 
creante/debite, avocati, traducatori, experti, 
mediatori, institutii de credit, institutii publice, 
institutii de presa, auditori 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Nu este cazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Nu este cazul 

 

  

 

http://www.profm.ro/

