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Informarea Participantului în Campania „Trăiește experiența MultiBonus!" 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale câştigătorilor la această 

campanie în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date conform prevederilor legale 

în vigoare.  

 

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor impuse de lege. Conform art. 42 alin.2 

din Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările 

ulterioare, Organizatorul are obligaţia de a publica numele câştigătorilor extragerii finale şi valoarea premiilor 

acordate. Publicarea acestor date se va realiza prin afişare pe website-ul 15ani.multibonus.ro 

 

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor câştigătorilor. Partenerii cu ajutorul carora se 

organizeaza Campania, precum si notarul, nu vor avea acces la datele personale ale clientilor, acestora li se vor 

transfera doar datele legate de tranzactie (codul promotional si data tranzactiei) comunicate de client in momentul 

inscrierii online in tragerea la sorti. 

 

Pentru înscrierea online în tragerea la sorți se prelucrează următoarele date: seria cardului MultiBonus, nume si 

prenumele, numărul de telefon mobil, adresa de email, data tranzactiei și codul promo de pe bonul fiscal. 

 

Datele personale comunicate de clienti prin inscrierea online in tragerea la sorti vor fi prelucrate prin intermediul 

Artificial Digital Kft., 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9 si KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft., 5071 

Besenyszög, Táncsics Mihály út 10, in calitate de imputerniciti. Temeiul legal al prelucrarii este reprezentat 

de necesitatea executarii contractului, respectiv a acestui Regulament. 

 

Pentru premiile mai mari de 600 lei, MOL România prelucrează următoarele Date Personale: nume, prenume, serie 

si numar CI, adresa, CNP. Datele Personale sunt comunicate obligatoriu catre organele fiscale pentru a îndeplini 

obligațiile legale ale MOL Romania privind plata taxelor și impozitelor. 

 

Datele Personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor 

menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de Date Personale unde este 

necesar consimțământul Dvs., Datele Personale vor fi stocate și păstrate de către MOL România până la momentul 

la care vă retrageți consimțământul acordat. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării 

efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, Datele Personale care se 

regăsesc în orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in 

arhiva MOL România timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele 

justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și 

intereselor legale ale MOL România, Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform 

termenelor generale de prescripție. După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se 

distrug din evidențele/bazele de date ale MOL România. În cazul în care clientul a optat pentru actualizarea datelor 

din programul MultiBonus prin bifarea casutei „Solicit ca datele de mai sus să fie folosite pentru actualizarea datelor 

din programul MultiBonus” si actualizarea beneficiilor la care doresc sa aiba acces in cadrul programului MultiBonus 

(aceastea neavand caracter obligatoriu), datele sale vor fi salvate in baza de date MultiBonus si vor fi prelucrate 

conform Informarii Participantului la Programul MultiBonus privind prelucrarea datelor personale, disponibila la 

adresa https://www.multibonus.ro/informareclienti. 

Drepturile participanților privind protecția Datelor Personale prelucrate de MOL Romania:  

 

Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de 

către MOL România;  

 

Dreptul de acces: dreptul de a obține confirmarea că MOL România  prelucrează sau nu Datele Personale și, în caz 

afirmativ, acces la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date.  
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Dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor Personale inexacte care vă 

privesc sau completarea Datelor Personale care sunt incomplete.  

 

Dreptul la ștergerea Datelor Personale, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu 

mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți 

consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de Date 

Personale; (iv) Datele Personale au fost prelucrate ilegal; (v) Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei 

obligații legale care revine MOL România.  

Dreptul la restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații: (i) Dvs contestați 

exactitatea datelor; (ii) Prelucrarea Datelor Personale este ilegală, iar Dvs nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci 

solicitați restricționarea utilizării lor; (iii) MOL România nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Dvs le solicitați 

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați 

obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către MOL România înainte de ridicarea restricției de 

prelucrare.  

 

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi Datele Personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-

un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, 

când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe 

consimțământul Dvs. și se efectuează prin mijloace automate.  

 

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri 

(orice prelucrare automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Dvs.), 

care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.  

Dreptul de vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fara a indica vreun motiv.  

 

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: 

datepersonale@molromania.ro (ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: Cluj-Napoca, Bd 21 Decembrie 1989 nr. 

77 sau (iii) direct prin depunere la sediul MOL România, la recepție.  

 

După primirea cererii, MOL România va reveni către Dvs. cu un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, 

și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când 

este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. MOL România vă va informa cu privire la orice 

astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.  

Totodată, aveți dreptul de a vă adresa justitiei, precum și dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 

1, cod postal 010336, Bucuresti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.  

 

Pentru orice informații cu privire la protecția Datelor Personale, ne puteți contacta la adresa de e-mail: 

datepersonale@molromania.ro. Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibilă pe 

website-ul nostru www.multibonus.ro   
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