NOTIFICARE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. CINE SUNTEM
2. Henkel Romania S.R.L. (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), persoana juridica
romana, cu sediul in Bucuresti, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, cod postal: 020325,
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/2015, atribuit in data de 29.10.2015,
avand codul unic de lnregistrare RO35182126, fax. 021/223 20 24.

3. DATE PERSONALE PE CARE LE PRELUCRĂM
Henkel Romania S.R.L. este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri

de date personale de la dvs.:
•
•
•

Nume și prenume
E-mail
Număr de telefon

4. DE CE AVEM NEVOIE DE ELE
Avem nevoie de datele dvs personale pentru a vă oferi următoarele servicii:
Gestiunea inscrierilor in cadrul campaniei „DA SWIPE LA VIBE!”, în temeiul participarii in
cadrul tragerii la sorti, a validari potentialilor castigatori si oferirii premiilor.
•
•
•

Nume și prenume – pentru a vă putea contacta
E-mail – pentru a vă putea contacta in vederea validarii, in cazul in care ati fost desemnat
potential castigator
Număr de telefon – pentru a va putea identifica drept unic participant in cadrul tragerii
la sorti, contactare in vederea validari in cazul in care ati fost desemnat potential
castigator.

Răspunsul la mesajele trimise Henkel Romania S.R.L. de către dvs în temeiul interesului legitim
de a răspunde la ele
•
•

E-mail – pentru a vă putea răspunde.
Număr de telefon – pentru a vă putea contacta dacă mesajul presupune o intervenție
urgentă.

5. CE FACEM CU ELE

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul companiei Henkel Romania
S.R.L. situată în România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc la ........ care se
află în România și care acționează în calitate de persoană împuternicită pentru Henkel Romania
S.R.L.

Datele dvs cu caracter personal pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri
descriși în politica de cookies ce acționează în calitate de operatori asociați. Vă rugăm consultați
descrierea acestor parteneri în această pagină.
6. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Pentru cont vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viață a
contului până când veți decide să îl închideți. Datele din facturi și comenzi vor fi păstrate zece
ani conform codului fiscal în vigoare.
7. CARE SUNT DREPTURILE DVS?
Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte
sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți
să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea
aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne
contactați la henkel.ro@henkel.com.
Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale,
contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail la
henkel.ro@henkel.com. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră
pentru a soluționa problema ridicată.
De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.

