NOTIFICARE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. CINE SUNTEM
MULLER DAIRY RO S.R.L este o companie privata inregistrata in Romania ce are ca obiect
principal de activitate comertul cu produse alimentare,
2. DATE PERSONALE PE CARE LE PRELUCRĂM
MULLER DAIRY RO S.R.L este un operator de date cu caracter personal. Colectăm

următoarele tipuri de date personale de la dvs.:
● Nume si prenume
● Adresa e-mail
● Număr de telefon
● Adresa pentru livrare premii – pentru castigatorii validati
● Bon Fiscal – imagine
● Data Bon Fiscal
● Numar Bon Fiscal
● Imaginea, vocea, prestația înregistrată pentru înscriere (material audio-video sau
audio).

3. DE CE AVEM NEVOIE DE ELE
Avem nevoie de datele dvs personale pentru a va oferi următoarele servicii:
Gestiunea inscrierilor in cadrul concursului ”Can you MOO?”, in temeiul participarii in cadrul
tragerii la sorti, a validarii potentialilor castigatori si livrarii premiilor catre acestia.
● Nume și prenume – pentru a va putea contacta si valida in cazul in care sunteti desemnat
castigator pentru unul din premiile Campaniei.
● Adresa e-mail – pentru a va putea identifica drept unic participant si a respecta termenii
prevazuti in regulament.
● Numar de telefon – pentru a va putea identifica drept unic participant in campanie si a
respecta termenii prevazuti in regulament, dar si pentru a va putea contacta in vederea
validarii in cazul in care ati fost desemnat potential castigator, si, ulterior pentru livrarea
premiului.
● Imaginea, vocea, prestația înregistrată pentru înscriere (material audio-video sau
audio), in vederea validarii in cazul in care ati fost desemnat potential castigator

● Adresa domiciliu – necesara pentru livrarea premiilor in cazul in care sunteti validat ca
si castigator si va solicitam datele necesare pentru livrarea premiului castigat.
● CNP (copie carte de indetitate) – doar pentru premiile mari ce depasesc valoarea de 600
RON, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.
Răspunsul la mesajele trimise MULLER DAIRY RO S.R.L de către dvs în temeiul
interesului legitim de a răspunde la ele:
● E-mail – pentru a vă putea răspunde la aceste mesaje
● Număr de telefon – pentru a vă putea contacta dacă mesajul presupune o interventie
urgenta/ necesita clarificari aditionale.

4. CE FACEM CU ELE
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul campaniei organizata de
MULLER DAIRY RO S.R.L prin intermediul Godmother S.R.L. (in calitate de imputernicit),
toate situate in Romania.
Gazduirea si stocarea datelor dumneavoastra are loc la ROMARG S.R.L care se afla in
Romania si care actioneaza in calitate de subimputernicit pentru operator.
Datele dvs cu caracter personal pentru istoria navigarii sunt transmise partenerilor nostri
descrisi in politica de cookies ce actioneaza in calitate de operatori asociati. Va rugam consultati
descrierea acestor parteneri in aceasta pagina.
5. CAT TIMP PASTRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Datele privind participanții vor fi pastrate un termen de 60 de zile de la finalizarea Campaniei
pentru solutionarea eventualelor sesizari. Datele privind castigatorii vor fi pastrate zece ani
conform Codului fiscal in vigoare.
Pentru cazul inscrierii la newsletter vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal doar
pe durata de viata a newsletter-ului sau pana cand ne veti notifica ca nu mai doriti sa primiti
newsletter-ul. Dupa aceasta perioada, datele dumneavoastra personale vor fi distruse ireversibil.
6. CARE SUNT DREPTURILE DVS?
Daca aveti motive sa credeti ca orice date personale pe care le detinem despre dvs sunt incorecte
sau incomplete, aveti dreptul sa solicitati sa vedeti aceste informatii, sa le rectificati sau sa cereti
sa fie sterse, sa solicitati restrictionarea prelucrarii sau sa va opuneti prelucrarii si de asemenea
aveti dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne
contactati la muller@godmother.ro .

Daca doriti sa inaintati o plangere legata de modul in care v-am procesat datele personale,
contactati responsabilul cu protectia datelor la urmatoarea adresa de e-mail la
muller@godmother.ro. Responsabilul cu protecția datelor va lua legatura cu dumneavoastra
pentru a solutiona problema ridicata.
De asemenea puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal la www.dataprotection.ro si puteti depune o plangere la ei.

