POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Toate datele personale colectate prin intermediul acestui website sunt prelucrate pentru si in
numele companiei FRONERI ICE CREAM ROMANIA SRL, societate comerciala romana,
inregistrata la registrul comertului sub numarul J40/10293/2016, denumita in continuare
FRONERI.
Daca ai completat un formular cu datele tale personale pe site-ul inghetatelenestle.ro, trebuie sa
stii ca 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 dvs, puteti depune o plangere la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
(www.dataprotection.ro)
Identitatea operatorului de date
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de societatea FRONERI ICE CREAM ROMANIA
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 A, cladirea B, parter,
camera 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/10293/2016, C.U.I.
36380431, in calitate de Operator.
Scopurile prelucrarii
Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de
Operator in urmatoarele scopuri:
1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in Campanie;
2. In scopul desemnarii si validarii castigatorului si inmanarii premiului/iilor
3. In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate.
4. In scopul solutionarii plangerilor / solicitarilor legate de Campanie ori acordarea premiilor.
5. Activitati de pastrare a datelor pentru documentarea indeplinirii obligatiilor specifice
Campaniei si in materie fiscala ori in relatia cu autoritatile de catre Organizator.
Temeiul juridic
1. Pentru indeplinirea scopului organizarii Campaniei, datele se prelucreaza in baza temeiului
art. 6 alin. 1 a) GDPR – consimtamantul liber acordat de catre persoana vizata pentru
prelucrarea datelor.

2. Pentru indeplinirea scopului de desemnare si validare a castigatorului precum si pentru
inmanarea premiului datele se prelucreaza in baza temeiului art. 6 alin. 1 a) GDPR –
consimtamantul liber acordat de catre persoana vizata pentru prelucrarea datelor.
3. Plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice
competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate , prelucrarea datelor
dumneavoastra cu caracter personal se va realiza in baza temeiului legal Art. 6 alin. 1 c) GDPR
– Indeplinirea obligatiilor fiscale ce ii revin operatorului in legatura cu premiile acordate.
4. Solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si
acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in
instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor
incalcari, realizarea diverselor raportari, in temeiul Art. 6 alin. 1 f) GDPR interesul legitim al
Organizatorului;
5. Activitati de pastrare a datelor pentru documentarea indeplinirii obligatiilor specifice
Campaniei si in materie fiscala ori in relatia cu autoritatile de catre Organizator, in temeiul
interesului nostru legitim de a documenta modul in care ne-am indeplinit obligatiile in relatia cu
participantii ori ne-am conformat unei obligatii legale (Art. 6 alin. 1 f) GDPR) ori obligatii legale
specifice pe care le avem de a pastra datele (precum cele in materie contabila), Art. 6 alin. 1 lit.
c) GDPR.
Categoriile de persoane vizate
Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie.
Datele prelucrate
1. Pentru scopul organizarii Campaniei prelucram: Nume, Prenume, numar de telefon.
2. Pentru indeplinirea scopului de inmanare a premiului: Nume, prenume, adresa, numar de
telefon.
3. Pentru solutionarea oricaror plangeri: nume, prenume, numar de telefon, detalii legate de
solicitarea participantilor.
4. Pentru indeplinirea scopului privind obligatiile legale: Nume si Prenume, CNP (impozit),
valoare premiu.
5. Pentru scopul legat de documentarea indeplinirii obligatiilor noastre specifice: toate datele
mai sus mentionate.
Perioada prelucrarii
1. Pentru scopul organizarii Campaniei datele se stocheaza pe durata Campaniei si pentru o
perioada de 90 de zile de la finalizarea Campaniei.
2. Pentru scopul desemnarii castigatorilor si inmanarea premiilor datele se pastreaza pentru o
perioada de 90 de zile de la finalizarea campaniei.

3. Pentru solutionarea oricaror plangeri datele se pastreaza pe durata necesara solutionarii
solicitarii participantilor, si dupa caz, pe intreaga durata a oricaror proceduri oficiale ce pot avea
loc.
4. Pentru indeplinirea obligatiilor legale cu privire la participantii castigatori datele se stocheaza
pentru o perioada de 10 ani de la finalizarea prelucrarii, ori pentru indeplinirea altor obligatii care
pot surveni, pe durata impusa de lege / autoritati iar pentru documentarea altor obligatii
specifice, datele vor fi pastrate pentru o durata de 3 ani de la indeplinirea obligatiei.
Modul de prelucrare si destinatari
Datele castigatorilor sunt preluate prin completarea campurilor de colectare date din talon si
sunt prelucrate de imputernicitul Mercury360 Communications pentru acordarea premiilor 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.
Datele mai pot fi dezvaluite, dupa caz, catre: auditori, consultanti, autoritati publice si furnizorii
de servicii e-mail (cu serverul in UE/SEE).
Confidentialitate
Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de imputernicitul Mercury360 Communications.
Dupa finalizarea Campaniei, toate datele colectate vor fi transferate catre Operator si nu vor fi
transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti decat cei indicati mai sus, cu
exceptia situatiilor in care Operatorul si/sau Imputernicitii sunt obligati de lege sa dezvaluie
datele catre autoritati/alte entitati.
Drepturile participantilor
Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana
vizata, respectiv:
a. 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;
b. 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;
c. 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.
d. 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.
e. 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.
f. 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.
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 le-au 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 cu caracter personal si exercitarea drepturilor
mentionate in capitolul anterior, persoana vizata poate contacta Operatorul prin E-mail:
contact@ro.froneri.com.

