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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) partiipant si (ii) iastiatori si
persoanele iare benefiiaaa de premiu 
alaturi de iastiatori (toate aieste 
persoane de la subpit.(ii) sunt 
denumite impreuna “Castiatori” ):

Prenume si nume, adresa de email, 
numar de telefon, adresa (inilusiv 
loialitate, judet), data si loiul 
Campaniei

Pentru Castiattri:
Nume profl platorma soiiala –  
faiebook, CNP, semnatura

viaualiaarea aitului de identtate, in 
siop de identfiare si validare a 
premiului obtnut

Fotoirafa Castiatorilor (doar daia 
este iaaul)

NU ESTE CAZUL

Pentru partcipant: 
Desfasurarea Campaniei

Pentru Castiattri: 
aiordarea si livrarea 
premiilor Campaniei

Pentru partcipant si 
Castiattri:

Initerea (daia este iaaul) 
de Operator a masurilor 
neiesare fata de oriie 
instanta de judeiata, 
autoritate, insttute 
publiia si alte enttat, 
ionform leiii

Pentru partcipant: durata 
Campaniei

Pentru Castiattri: durata 
Campaniei si o perioada 
neiesara pentru apararea 
drepturilor Operatorului 
(stabilita ionform leiislatei 
apliiabile si termenelor de 
presiripte a drepturilor la 
aitune)

Pentru partcipant si 
Castiattri:

Exeiutarea unui iontrait la 
iare persoana viaata este 
parte (art.6, alin.1, lit.b din 
Reiulament)

Interesul leiitm al 
Operatorului de a exeriita si 
apara diferite iereri/aituni la 
instantele de judeiata, 
autoritat, insttuti publiie si 
alte enttat, ionform leiii (art.
6, alin.1, lit. f din 
Reiulament)

Consimtamant prealabil si 
siris (art.6, alin. 1, lit.a din 
Reiulament)

Pentru Castiattri: FURNIZORUL PREMIULUI

 SC EDISON SRL SRL, iu sediul in 
Bulevardul Viitoriei,nr 6A, ., inreiistrata la 
Reiistrul Comertului sub 
nr.J08/1485/1997, iod fsial RO 9877426

Pentru partcipant si Castiattri
Instante de judeiata, oriane de arbitraj, 
profesionist in aria insolventei si falimentului, 
exeiutori judeiatorest, soiietat de reiuperare 
ireante/debite, avoiat, traduiatori, expert, 
mediatori, insttuti de iredit, insttuti publiie, 
insttuti de presa, auditori

          Nu este iaaul

      

Nu este iaaul

 


