
1 
 

 
ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI - CAMPANIA  

 
”Deichmann Colour Run” 

 
 
 

INFORMATII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 
1. Date privind Operatorul de date cu caracter personal și Împuternicitul 
 
În cadrul și în vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi 
prelucrate de către: 
 

▪ Deichmann S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în 
conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, Șos. București – Ploiești nr. 
73 – 81, clădirea nr. 2, etaj nr. 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3125/2007, 
cod unic de înregistrare 21101687, în calitate de Operator (denumit în continuare 
”Organizatorul”); și 
 

▪ Field Activation SRL (brand Creative Market), societate inmtriculata la R.C. sub nr. 
J40/20406/2017 avand CUI RO 27314447 cu sediul social in Drumul Padurea Neagra nr. 1-
17, bl.46C, ap.4, Bucuresti, sector 1 si punct de lucru Bucuresti, str. Delea Veche nr.28A, 
ap.12, sector 2, reprezentata prin Gheorghe Iulian Iovanescu avand functia de Administrator, 
în calitate de Persoană împuternicită de operator (denumită în continuare ”Agenția”). 

Organizatorul și Agenția vor prelucra datele cu caracter personal ale participanților în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare 
”Regulamentul general privind protecția datelor”). 
 
2. Categoriile de date prelucrate 
 
În cadrul Campaniei, Organizatorul și Agenția vor colecta și procesa următoarele date cu caracter 
personal ale participanților: 

● Nume și prenume; 
● Adresa de domiciliu / de resedinta sau de corespondenta; 
● Data nașterii; 
● Alte date din cartea de identitate pentru participantii castigatori (inclusiv cei de rezerva). 

 
 

3. Categoriile de persoane vizate 
 
Organizatorul și Agenția prelucrează datele cu caracter personal cu privire la următoarele categorii 
de persoane vizate: participanții la Campanie. 

 
4. Scopul prelucrării 
 
Datele cu caracter personal furnizate de către participanții la Campanie sunt prelucrate de către 
Organizator și Agenție – Persoana împuternicită - pentru următoarele scopuri: 
 

(i)         organizării și desfășurării Campaniei, 
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(ii)        desemnării și validării câștigătorilor, 
 
(iii)       atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor legale, inclusiv cele fiscale și financiar 

contabile ale Operatorului. 
 
 
5. Temeiul juridic al prelucrării  

 
Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate în temeiul: 
 
 I. contractului reprezentat de Regulamentul Companiei (art. 6 alin. 1 litera b din GDPR) și a 
obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului în calitate de Organizator al Campaniei (art. 6 
alin. 1 litera c) din GDPR), 
 
II. obligației noastre legale (art. 6 alin. 1. litera c) GDPR) de asigurare a transparenței și informării 
participanților la Campanie cu privire la finalizarea acesteia prin desemnarea câștigătorilor și 
acordarea premiilor – temei pentru publicarea listei câștigătorilor pe pagina web 
https://m.deichmann.com/RO/ro/shop/content/docs/regulament_campanie_deichmann_colorrun.pdf 
 
III. interesului legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 litera f) din GDPR), constând în dreptul de a 
preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de 
validare și înmânare a premiilor – termei pentru soluționarea oricăror sesizări în legătura cu 
organizarea și desfășurarea Campaniei. 

 
 
Nefurnizarea către Agenție și Organizator a datelor cu caracter personal ale participanților necesare 
în vederea înscrierii în cadrul Campaniei conduce la imposibilitatea participării la Campanie. 
Participanții își exprimă acordul în mod expres ca Agenția, respectiv Organizatorul, să publice numele 
câștigătorilor și a localității de domiciliu a acestora pe pagina de Instagram. In situatia in care 
participantul nu este de acord cu publicarea datelor sale in profilul Instagram al Deichmann, acest 
aspect nu va avea nicio consecinta asupra participarii sale la concurs. Mentionam ca publicarea pe 
site-ul Internet al Deichman, 
https://m.deichmann.com/RO/ro/shop/content/docs/regulament_campanie_deichmann_colorrun.pdf 
se va realiza in scopul legitim al Organizatorului, respectiv pentru ca toate persoanele interesate, 
respectiv Participantii la campanie, să fie informate în legătură cu Campania si rezultatele acesteia.  
 

 
6. Destinatraii sau categoriile de destinatrai ai datelor cu caracter personal  
 
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de Agenția și/sau Organizator prin intermediul 
următoarelor terțe persoane: 

● furnizorul spațiului de stocare al Agenției: Comment Picker, Haarlem, Olanda, KvK: 73576492, 
info@commentpicker.com; 

● furnizorul serviciilor de curierat: FAN Courier, Șos. de Centură nr. 32, Ștefăneștii de Jos, Ilfov, 
077175, în cazul în care premiilor vor fi transmise câștigătorilor prin curier; 

● autoritățile publice competente, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile 
impuse de legislația în vigoare. 

 
7. Perioda de stocare 
 
Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 60 de zile 
de la încheierea Campaniei. 
Agenția, respectiv Organizatorul păstrează datele personale ale participanților pe Perioada 
Campaniei și, ulterior, pe o perioadă de șase luni de zile de la data Finalizării Campaniei. Agenția, 

https://m.deichmann.com/RO/ro/shop/content/docs/regulament_campanie_deichmann_colorrun.pdf
https://m.deichmann.com/RO/ro/shop/content/docs/regulament_campanie_deichmann_colorrun.pdf
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respectiv Organizatorul va șterge aceste date la expirarea termenului de șase luni de zile de la 
Finalizarea Campaniei.  
Datele personale ale câștigătorilor vor fi stocate de către Organizator conform prevederilor legale 
aplicabile în materie financiar-contabilă (e.g. 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în 
care a avut loc acordarea premiului). 
 
8. Securitatea datelor cu caracter personal 
 
Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării 
unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la 
Campanie. Persoana împuternicită, Agenția, se obligă să implementeze obligații similare. La 
evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de 
distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu 
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 
 
9. Drepturile persoanelor vizate 
 
Participanții ale căror date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de către Agenție, în 
calitate de persoană împuternicită și de Organizator, în calitate de operator, au următoarele drepturi 
in conformitate cu articolele 15-22 din Regulamentul general privind protectia datelor: 

 
● dreptul de acces la date –participantul are dreptul de a obține din partea Organizatorului, direct 

sau prin Agentie,o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc, 
precum și acces la datele respective; totodată, participantul poate obține o copie a datelor cu 
caracter personal furnizate de Organizatorul, direct sau prin Agentie, și care fac obiectul 
prelucrării; participantul are dreptul de a primi datele cu caracter personal puse la dispoziția 
Organizatorului, direct sau prin Agentie, în format utilizat pe scară largă, accesibil prin calculator; 

● dreptul la rectificare – participantul are dreptul de a obține rectificarea de către Organizator, 
direct sau prin Agentie, a datelor cu caracter personal inexacte; în același timp, participantul are 
dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Organizatorul, 
direct sau prin Agentie, va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu 
caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se 
dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și va informa participantul cu privire 
la acești destinatari, dacă se va solicita acest lucru; 

● dreptul la ștergerea datelor –participantul are dreptul de a obține din partea Organizatorului, 
direct sau prin Agentie, ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri 
nejustificate, iar Agenția și/sau Organizatorul are obligația de a șterge datele respective, atunci 
când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 
care au fost colectate sau prelucrate; (ii) participantul își retrage consimțământul pe baza căruia 
are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) participantul se opune 
prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) 
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse 
pentru respectarea unei obligații legale ce revine Organizatorului în temeiul dreptului Uniunii sau 
al legislației române; Organizatorul, direct sau prin Agentie, va comunica fiecărui destinatar căruia 
i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în 
care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și va informa 
participantul cu privire la acești destinatari, dacă va solicita acest lucru; participantul este informat 
pe această cale că, în cazul în care datele cu caracter personal vor fi șterse, ca urmare a solicitării 
acestuia în Perioada Campaniei, acest lucru va conduce la excluderea imediată din Campanie; 

● dreptul la restricționarea prelucrării – participantul are dreptul de a obține din partea 
Organizatorului, direct sau prin Agentie, restricționarea prelucrării în cazul în care se află într-
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unul din următoarele cazuri: (i) contestă exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite 
Organizatorului să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar participantul se 
opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) 
Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 
participantul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau 
(iv) participantul s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile 
legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale participantului; Organizatorul, direct sau prin 
Agentie, va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal 
orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil 
sau presupune eforturi disproporționate și va informa participantul cu privire la acești destinatari, 
daca va solicita acest lucru; 

● dreptul la portabilitatea datelor –participantul are dreptul de a primi datele cu caracter personal, 
astfel cum acestea au fost furnizate către Organizator, direct sau prin Agentie, într-un format 
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui 
operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, participantul are dreptul ca datele cu 
caracter personal să fie transmise de Organizator, direct sau prin Agentie, in mod direct la alt 
operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;  

● dreptul la opoziție – participantul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația 
particulară în care se află, în orice moment, prelucrării datelor sale cu caracter personal, inclusiv 
creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, in situatia in care datele sale sunt prelucrate in 
scopul interesului legitim al Organizatorului, in temeiul articolului 6 litera f) din Regulamentul 
General privind protectia datelor;  

● dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv 
crearea de profiluri; Organizatorul sau Agenția nu se ocupă cu luarea automată de decizii sau 
cu activități automatizate de formare a unor profile pe baza datelor cu caracter personal ale 
participanților; totodată pe baza alegerii și a dispozițiilor participanților, Organizatorul poate pune 
în aplicare astfel de dispoziții cu scopul personalizării contactelor (pentru obținerea unei 
experiențe de cumpărare cât mai bune) cu scop comercial (newsletter); în cazul unei decizii în 
acest sens a participantului, Organizatorul va oferi informații exacte astfel încât participantul să 
îți exercite dreptul de a nu face obiectul unei astfel de decizii;  

● dreptul de a depune o plângere la instanta de judecata competenta sau în fața Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;  

Datele de contact ale ANSPDCP sunt cele de mai jos: 
Adresa oficială pentru corespondență electronică: anspdcp@dataprotection.ro 
Contact poștal:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 
               Sector 1, cod poștal 010336 
                         București, România 
Telefon:   +40.318.059.211 
               +40.318.059.212 
Internet:    http://www.dataprotection.ro 

● dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment prin accesarea linkului corespunzător, 
disponibil în fiecare mesaj, respectiv prin intermediul unui e-mail sau al unei scrisori, retragerea 
consimtamantului neafectand legalitatea operatiunii de prelucrare realizata de Organizator, direct 
sau prin Agentie, anterior. 

 
Întrebări sau observații în legătură cu protecția datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor 
participanților pot fi transmise: 
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● Agenției - la adresa de e-mail daciana@creativemarket.ro sau adresa poștală Bucuresti, str. 

Delea Veche nr.28A, ap.12, sector 2; sau 

● Responsabilul cu protecția datelor al Organizatorului – la adresa de e-mail  privacy-
dro@deichmann.com sau adresa poștală Şos. Bucureşti-Ploieşti nr 73-81, Clădirea 2, 
Et.4, Victoria Park, Sector 1, Bucureşti, CP 013685. 

De asemenea, participanții pot depune reclamații prin transmiterea unui e-mail sau a unei scrisori la 
adresele de mai sus. In cazul in care cererea participantului are ca obiect exercitarea drepturilor 
privind protectia datelor, cererea sa va fi solutionata, fara intarziere, in cel mult o luna de la primirea 
cererii.   Înainte de a se adresa ANSPDCP participanții au posibilitatea de a se adresa în prealabil 
Agenției și/sau Organizatorului.  
 
9. Alte prevederi  
 
În măsura în care în cadrul campaniei, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând 
unor terțe persoane, participanții confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care 
datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul că aceste date sunt folosite în scopul 
desfășurării Campaniei şi că au obținut acordul persoanelor respective pentru aceasta operațiune. În 
acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei 
secțiuni. 
 
 
 
17.09.2021 
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