
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 
 

Toate datele personale colectate prin intermediul acestui website sunt prelucrate pentru și în numele 
companiei Mogyi România SRL, societate comercială română, înregistrată la Registrul Comerţului 
Bucureşti cu numărul J20/116/2004, CIF: RO12974607, denumită în continuare MOGYI. 

Dacă ai completat un formular cu datele tale personale pe site-ul www.tacticaderontaiala.ro, trebuie să 
știi că în perioada în care deținem și prelucrăm datele tale, ai dreptul de a ne solicita în orice moment 
accesul la date, rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării. Ai, de asemenea, 
dreptul de a te opune prelucrării și dreptul de a solicita portarea datelor către alt operator. Poți oricând 
să retragi consimțământul de prelucrare. Trebuie să mai știi că pentru orice suspiciune de nereguli privind 
prelucrarea datelor dumneavoastră, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) 

Identitatea operatorului de date 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de MOGYI ROMÂNIA SRL, cu sediul în strada Sintuhalm, nr. 
31A, Deva, județul Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu numărul J20/116/2004, 
CIF: RO12974607 (denumită în continuare sau “Mogyi”), în calitate de Operator. 

Scopurile prelucrării 

Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul campaniei promoționale sunt prelucrate de Operator în 
următoarele scopuri: 

1. În scopul organizării campaniei promoționale și al gestionării înscrierilor în Campanie; 

2. În scopul desemnării și validării câștigătorului și înmânării premiului/iilor 

3. În scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Operatorului în legătură cu premiile acordate. 

4. În scopul soluționării plângerilor / solicitărilor legate de Campanie ori acordarea premiilor. 

5. Activități de păstrare a datelor pentru documentarea îndeplinirii obligațiilor specifice Campaniei și în 
materie fiscală ori în relația cu autoritățile de către Organizator. 

Temeiul juridic 

1. Pentru îndeplinirea scopului organizării Campaniei, datele se prelucrează în baza temeiului art. 6 alin. 1 
a) GDPR – consimțământul liber acordat de către persoană vizată pentru prelucrarea datelor. 

2. Pentru îndeplinirea scopului de desemnare și validare a câștigătorului precum și pentru înmânarea 
premiului datele se prelucrează în baza temeiului art. 6 alin. 1 a) GDPR – consimțământul liber acordat de 
către persoană vizată pentru prelucrarea datelor. 

 

3. Plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competențe, 
publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 



personal se va realiza în baza temeiului legal Art. 6 alin. 1 c) GDPR – Îndeplinirea obligațiilor fiscale ce îi 
revin operatorului în legătură cu premiile acordate. 

4. Soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea 
premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte 
proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor 
raportări, în temeiul Art. 6 alin. 1 f) GDPR interesul legitim al Organizatorului; 

5. Activități de păstrare a datelor pentru documentarea îndeplinirii obligațiilor specifice Campaniei și în 
materie fiscală ori în relația cu autoritățile de către Organizator, în temeiul interesului nostru legitim de a 
documenta modul în care ne-am îndeplinit obligațiile în relația cu participanții ori ne-am conformat unei 
obligații legale (Art. 6 alin. 1 f) GDPR) ori obligații legale specifice pe care le avem de a păstra datele 
(precum cele în materie contabilă), Art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR. 

Categoriile de persoane vizate 

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților la Campanie. 

Datele prelucrate 

1. Pentru scopul organizării Campaniei prelucrăm: Nume, Prenume, număr de telefon. 

2. Pentru îndeplinirea scopului de înmânare a premiului: Nume, prenume, adresa, număr de telefon 

3. Pentru soluționarea oricăror plângeri: nume, prenume, număr de telefon, detalii legate de solicitarea 
participanților. 

4. Pentru îndeplinirea scopului privind obligațiile legale: Nume și Prenume, CNP (impozit), valoare premiu. 

5. Pentru scopul legat de documentarea îndeplinirii obligațiilor noastre specifice: toate datele mai sus 
menționate. 

Perioada prelucrării 

1. Pentru scopul organizării Campaniei datele se stochează pe durata Campaniei și pentru o perioada de 
90 de zile de la finalizarea Campaniei. 

2. Pentru scopul desemnării câștigătorilor și înmânarea premiilor, datele se păstrează pentru o perioadă 
de 90 de zile de la finalizarea campaniei. 

3. Pentru soluționarea oricăror plângeri datele se păstrează pe durata necesară soluționării solicitării 
participanților, și după caz, pe întreaga durată a oricăror proceduri oficiale ce pot avea loc. 

4. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale cu privire la participanții câștigători datele se stochează pentru o 
perioada de 10 ani de la finalizarea prelucrării, ori pentru îndeplinirea altor obligații care pot surveni, pe 
durata impusă de lege / autorități iar pentru documentarea altor obligații specifice, datele vor fi păstrate 
pentru o durată de 3 ani de la îndeplinirea obligației. 

 

 



Modul de prelucrare și destinatari 

Datele câștigătorilor sunt preluate prin completarea câmpurilor de colectare date din talon și sunt 
prelucrate de împuternicitul Mercury360 Communications pentru acordarea premiilor și depunerea 
declarațiilor fiscale. Datele prelucrate nu vor fi utilizate în niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi 
supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor și care ar putea produce un efect 
juridic sau un impact semnificativ asupra acestora. 

Datele mai pot fi dezvăluite, după caz, către: auditori, consultanți, autorități publice și furnizorii de servicii 
e-mail (cu serverul în UE/SEE). 

Confidențialitate 

Datele vor fi colectate, prelucrate și stocate de împuternicitul Mercury360 Communications. După 
finalizarea Campaniei, toate datele colectate vor fi transferate către Operator și nu vor fi transferate în 
străinătate și nu vor fi dezvăluite către alți terți decât cei indicați mai sus, cu excepția situațiilor în care 
Operatorul și/sau Împuterniciții sunt obligați de lege să dezvăluie datele către autorități/alte entități. 

Drepturile participanților 

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată, 
respectiv: 

a. Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele dvs. cu 
caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date 
cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența 
dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept va permite să obțineți gratuit 
o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare; 

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu 
caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete; 

c. Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci când: 

− acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate; 

− v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai 
poate prelucra pe alte temeiuri legale; 

− datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; 

− datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante. 

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: aveți dreptul de a vă retrage oricând 
consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza acordului dvs.. 
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor 
efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive 
care țin de situația dvs. specifică. 

e. Restricționare: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: 



 

- în cazul în care se contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite 
Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză; 

- în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter 
personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 

- în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 
persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță; 

- în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă 
drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată. 

f. Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal prin 
mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu 
caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre 
exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Organizatorul poate să transmită 
datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. 

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune 
o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost 
încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România 
anspdcp@dataprotection.ro. 

Modalități de exercitare a drepturilor 

Pentru orice solicitare legată de datele cu caracter personal și exercitarea drepturilor menționate în 
capitolul anterior, persoana vizată poate contacta Operatorul prin E-mail: secretariat@mogyi.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


