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Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – 

Campanie “MyFlexiLife – ghidul meu de echilibru” 

 

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul SC Webart Software Design 
SRL. 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: 

DR. OETKER RO S.R.L. (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Str. Albesti, 
nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, Romania, înregistrata la Registrul Comertului Bucureşti cu 
numărul J03/1843/1993, CUI 4227295 (denumita in continuare "Operatorul"), 

 

prin intermediul SC Webart Software Design SRL, cu sediul in Str. Hagi Ghiţă, nr. 26-28, etaj 2, ap. 7, 
înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1254/2011, cod unic de înregistrare 28001979, în calitate 
de împuternicit al Operatorului (denumită în cele ce urmează “Împuternicit”), 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate 
cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:  

S.C. DR. OETKER RO S.R.L, Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges+40 248 507005, 
gdpr@oetker.ro ; 
 

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter 
personal: 

(i) Adresa de poştă electronică (e-mail). 
 

III. Scopul procesarii 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea: 

i) Posibilitatea de a primi prin e-mail calendarul nutriţional digital Inedit 
ii) Trimiterea de informatii si oferte promotionale cu produsele din portofoliul de produse marca 

Inedit, in baza abonarii la newsletter.    
 

IV. Temeiul juridic al prelucrarii 
 
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre 
persoana vizata a Acordului de prelucrare a datelor. 

 

V. Destinatarii datelor cu caracter personal 
 
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite 
Imputernicitului Operatorului – Webart Software Design SRL, precum si autoritatilor, in cazurile in care 
Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.  
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VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale persoanelor care se inscriu in baza de date Inedit vor fi stocate pe 
perioada nedeterminata, pana la momentul in care persoana hotaraste sa se dezaboneze si activeaza 
butonul de dezabonare inserat in corpul fiecarui e-mail pe care il primeste din partea Dr. Oetker.  

Ulterior, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand 
Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. 

VII. Drepturile persoanelor vizate 
 
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu 
privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale 
aplicabile: 
 
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand 

prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii 
efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege; 
(vii) dreptul la portabilitate a datelor; 
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 

cu Caracter Personal. 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon +40 248 507005, 
fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, 
Romania, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail gdpr@oetker.ro 

 

VIII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor 

Retetarul Inedit poate fi descarcat si de persoane care au sub 18 ani.  In cazul in care un parinte sau un 
titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane 
cu varsta mai mica de 18 ani, la solicitarea acestuia, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date 
de pe mijlocele de prelucrare si stocare.  

IX. Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii 
unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. 
Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de 
securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, 
generate, in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea 
neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

X. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal 
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Operatorul are dreptul de a modifica prezentul Acord oricand, numai in cazul in care se descopera masuri 
mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara 
a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul 
Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace 
prin care au fost instiintate cu privire la acest Acord.   

XI. Alte prevederi  

In masura in care, in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor 
terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor 
cu caracter personal vor fi prelucrate si faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii Campaniei 
si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au 
obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni. 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in 
domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor 
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

 


