Regulament oficial al concursului

“Testează și câștigă” - 2018
Secțiunea 1. Organizatorul concursului
1. Organizatorul concursului “Testează și câștigă” – 2018, este S.C. EURO NARCIS S.R.L.
(denumită în prezentul regulament “Organizatorul”) cu sediul central în Nazna, str. Mureșului, nr.
1 A, județul Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș de pe lângă Tribunalul
Târgu – Mureș cu nr. J26/855/2002, CUI 14953201, înregistrată sub numărul 35157 ca operator
de date cu caracter personal la Autoricatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP) reprezentată legal de administrator Narcis Emanuel Pop.
2. Concursul “Testează și câștigă” – 2018 (numit în prezentul regulament “Concursul”), se va
desfășura în perioada 14-18 Mai 2018, urmând a fi organizat în următoarele județe de pe
teritoriul României: Satu Mare, Cluj, Vâlcea, Prahova, Sibiu.
3. Prin participarea la Concurs, se prezumă cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și
neechivocă a Regulamentului și a Anexei 1 la prezentul regulament privind protecția datelor cu
caracter personal. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor,
condițiilor și prevederilor prezentului Regulament și legislației aplicabile în România.
Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, atât în format fizic în toate
magazinele partenere EURO NARCIS, precum și în format electonic pe site-ul
www.euronarcis.ro începând cu data de 11 MAI 2018 până la următoarea ediție a concursului.

Secțiunea 2. Aria de desfășurare a concursului
2.1 Concursul “Testează și câștigă” – 2018 se desfășoară în județele Satu Mare, Cluj, Vâlcea,
Prahova, Sibiu.
2.2 Perioada de desfășurare a Concursului este: 14 Mai – 18 Mai 2018.
Extragerile cu premii:
14 Mai 2018 – tranșa I
-

1 set de biți SPAX

-

1 trusă cu șuruburi SPAX

-

1 mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 18 V DeWalt

15 Mai 2018 – tranșa II
-

1 set de biți SPAX

-

1 trusă cu șuruburi SPAX

-

1 mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 18 V DeWalt

16 Mai 2018 – tranșa III
-

1 set de biți SPAX

-

1 trusă cu șuruburi SPAX

-

1 mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 18 V DeWalt

17 Mai 2018 – tranșa IV
-

1 set de biți SPAX

-

1 trusă cu șuruburi SPAX

-

1 mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 18 V DeWalt

18 Mai 2018 – tranșa V
-

1 set de biți SPAX

-

1 trusă cu șuruburi SPAX

-

1 mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 18 V DeWalt

Secțiunea 3. Regulamentul Concursului
3.1 Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este
disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Concursului, în format electronic,
pe pagina de internet www.euronarcis.ro
3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării
publicului, pe site-ul www.euronarcis.ro și prin intermediul rețelelor de socializare, precum și prin
intermediul unor materiale tipărite cu scop publicitar și /sau cu rol informativ. Informațiile pe care
astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și /sau completa Regulamentul, cu condiția
înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a acestuia.
3.4 Orice modificare/completare aduse acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care
vor fi communicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea acestuia, în formă
actualizată, pe web site-ul www.euronarcis.ro.

Secțiunea 4. Dreptul de participare
4.1 Pot participa la Concurs toate persoanele interesate, persoane fizice, cetățeni români, cu
domiciliul sau reședința în România și care la data înscrierii în Concurs au împlinit vârsta de 18 ani
(persoane denumite în continuare “Participanți”), care utilizează sau sunt interesate de prezentarea
și utilizarea produselor SPAX, care au primit invitație de participare sau flyer informativ referitor la
desfășurarea prezentărilor produselor SPAX organizate în perioada 14-18 Mai 2018.
4.2 Nu au dreptul de a participa la acest Concurs următoarele persoane:
a. persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în concurs. Organizatorul își
rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Concurs a persoanelor cu
vârsta mai mică de 18 ani;
b. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la, angajații) Organizatorului și ai persoanelor juridice
partenere în organizarea Concursului, indiferent de locația desfășurării acestuia.

c. membrii familiilor prepușilor menționați la punctul b (constând în copii, părinți, soț/soție, frate/
soră)
4.3 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în
cadrul Concursului de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Concurs,
stipulate la secțiunea 4.2 din prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea
premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea
unor persoane la Concurs cât și persoanele care au participat, în mod incorect la Concurs, atât
prin acțiuni civile, cât și penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.
4.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectuează prin
încălcarea prezentului Regulament precum și de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării
unor astfel de situații.
4.5 Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea Participantului în cauză din
Concurs, Organizatorul rezervându-și dreptul de a decide modalitatea prin care va informa
respectivul participant cu privire la această decizie.
4.6 Prin participarea la aceast Concurs, Participanții se obligă să respecte prevederile prezentului
Regulament și să citească anexa nr. 1 la prezentul regulament.
Secțiunea 5. Mecanismul Campaniei
5.1 Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs:
Pentru înscrierea valabilă în Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
a. Participantul trebuie să aibă drept de participare conform specificațiilor din cadrul secțiunii 4;
b. Înscrierea se face exclusiv în perioada Concursului menționată la secțiunea 2.2, adică 14-18
mai 2018;
c. Participantul trebuie să completeze corect și complet formularul de încriere la extragerea la
sorți.

5.2 Mecanismul înscrierii în Concurs
5.2.1 Pentru a participa la Concurs, Participantul trebuie să achiziționeze produse SPAX
comercializate din orice magazin partener Euro Narcis de pe teritoriul României, în valoare totală
de cel puțin 20 (două zeci) RON, cu TVA inclus;
5.2.2 Participanții trebuie să păstreze bonul fiscal pentru a face dovada achiziției de produse
SPAX, conform secțiunii 5.2.1;
5.2.3 Participanții trebuie să completeze formularul destinat înscrierii în Concurs care va fi pus la
dispoziție tuturor celor doritori, pe toată perioada desfășurării prezentărilor SPAX, de către
reprezentanții Organizatorului. Pentru ca înscrierea să fie validată, participanții trebuie să
completeze toate câmpurile obligatorii ale formularului cu date concrete (nume, prenume,
localitate de reședință, numărul bonului fiscal aferent cumpărăturilor efectuate care să facă dovada
achiziționării produselor SPAX conform specificațiilor din secțiunea 5.2.1).
Datele de participare trebuie completate corect și complet astfel încât pe baza acestora să se
poată realiza identificarea Participantului, în cazul în care va fi desemnat câștigător prin tragerea la
sorți.
5.2.4 Prin completarea formularului de participare la extragerea la sorți și introducerea acestuia în
urnă, participantul este considerat înscris oficial în Concurs.
5.2.5 Pentru a-și însuși premiul, participantul trebuie să fie prezent în momentul extragerii la sorți.
În cazul în care Participantul nu este prezent la momentul extragerii premiilor prin tragere la sorți,

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerea și de a extrage un alt talon în vederea
desemnării unui alt câștigător.
5.2.6 Completarea necorespunzătoare sau incorectă a câmpurilor obligatorii din formularul de
înscriere în Concurs are drept consecință imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv
imposibilitatea acordării premiului, în caz de câștig.
Secțiunea 6. Premiile și acordarea acestora
6.1 Premiile oferite în cadrul Concursului și care vor fi acordate conform mecanismului descris la
secțiunea 5, sunt : 5 seturi de biți SPAX, 5 truse cu șuruburi SPAX , 5 mașini de găurit și înșurubat
cu acumulator 18 V DeWalt.
6.2 Valoarea totala a premiilor oferite în cadrul Concursului este de 7458,75 ron (șapte mii patru
sute cincizeci și opt lei și șaptezeci și cinci de bani) cu TVA inclusă și impozit reținut la sursă, după
cum urmează :
Nr.
crt.

Natura Premiului

Cantitat
e

Valoare unitară
(TVA inclusă)

Valoarea totală
(TVA și taxe incluse)

1.

Set de biți SPAX

5

60,20 RON

301,00 RON

2.

Trusă cu șuruburi SPAX

5

117,10 RON

585,50 RON

3.

Mașină de găurit și înșurubat
cu accumulator 14,4V DeWalt

5

1.249,50 RON

6.572,25 RON

TOTAL

7.458,75 RON

6.3 Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea pemiilor în bani sau de a solicita înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot
schimba caracteristicile premiilor câștigate.
6.4 Un Participant poate câștiga în cadrul Concursului un singur premiu.
6.5 Desemnarea câștigătorilor:
a. Desemnarea câștigătorilor șe va face prin extragere la sorți care se va organiza zilnic, la
finalul fiecărei prezentări, la locul desfășurării prezentării de produse SPAX.
b. Participă la extragerea la sorți toți Participanții înscriși în Concurs în ziua respectivă și
care întrunesc condițiile Regulamentului.
c. În cadrul extragerii la sorți se vor extrage 3 (trei) câștigători. Primul câștigător valid extras
va fi câștigătorul premiului III (trei), al doilea câștigător extras valid va fi câștigătorul
premiului II (doi) iar al treilea câștigător valid extras va fi câștigătorul premiului I (întâi).
d. Premiile vor fi extrase de către un membru al comisiei desemnate de către Organizator
pentru a acorda premiile Concursului. Din comisia de acordare a premiilor fac parte:
Directorul Național de Vânzări, un Asistent Manager și un Operator Call-Center.
6.6 Validarea și identificarea Câștigătorilor: ulterior extragerii la sorți, comisia de extragere va
proceda la validarea câștigătorilor după ce vor verifica îndeplinirea tuturor condițiilor de înscriere
din prezentul Regulament. Astfel, pentru ca un participant să poată fi desemnat drept câștigător
este necesară îndeplinirea cumulative a următoarelor condiții:
- Participantul îndeplinește condițiile de înscriere la Concurs conform specificațiilor din cadrul
secțiunii 2;
- Participantul s-a înscris în Concurs conform specificațiilor din secțiunea 5.2;
- Participantul care a fost desemnat câștigător, pentru validare, este necesar să fie prezent la
momentul și locul extragerii.

- Participantul care a fost desemnat câștigător are obligația de a avea la el cartea de identitate și
bonul fiscal înscris în Concurs.
6.7 Intrarea în posesia premiilor: după validarea extragerii și a identității căștigătorilor, premiile vor
fi înmânate pe loc câștigătorilor, în baza unui proces verbal de predare-primire.
6.8 Tranșele acordării Premiilor:
A.Tranșa I:
-

1 set de biți SPAX – premiul III

-

1 trusă de șuruburi SPAX – premiul II

-

1 mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 18 V DeWalt – premiul I

La finalul prezentarii de produse Spax din data de 14 Mai 2018 se vor valida și introduce în urnă
toate formularele de participare, fiind validați astfel și participanții la tombolă. Prin extragerea care
va avea loc in data de 14 Mai 2018 la finalul prezentării de produse Spax, de către unul dintre
membrii oficiali ai comisiei desemnate, vor fi anunțați câștigătorii celor trei premii din tranșa I.
Aceștia vor fi anunțați public și vor intra în posesia premiilor conform specificațiilor secțiunii 6 și 7
a prezentului Regulament.
B.Tranșa II:
-

1 set de biți SPAX – premiul III

-

1 trusă de șuruburi SPAX – premiul II

-

1 mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 18 V DeWalt – premiul I

La finalul prezentarii de produse Spax din data de 15 Mai 2018 se vor valida și introduce în urnă
toate formularele de participare, fiind validați astfel și participanții la tombolă. Prin extragerea care
va avea loc in data de 15 Mai 2018 la finalul prezentării de produse Spax, de către unul dintre
membrii oficiali ai comisiei desemnate, vor fi anunțați câștigătorii celor trei premii din tranșa II.
Aceștia vor fi anunțați public și vor intra în posesia premiilor conform specificațiilor secțiunii 6 și 7
a prezentului Regulament.
C.Tranșa III:
-

1 set de biți SPAX – premiul III

-

1 trusă de șuruburi SPAX – premiul II

-

1 mașină de găurit și înșurubat cu accumulator 18 V DeWalt – premiul I

La finalul prezentarii de produse Spax din data de 16 Mai 2018 se vor valida și introduce în urnă
toate formularele de participare, fiind validați astfel și participanții la tombolă. Prin extragerea care
va avea loc in data de 16 Mai 2018 la finalul prezentării de produse Spax, de către unul dintre
membrii oficiali ai comisiei desemnate, vor fi anunțați câștigătorii celor trei premii din tranșa III.
Aceștia vor fi anunțați public și vor intra în posesia premiilor conform specificațiilor secțiunii 6 și 7
a prezentului Regulament.
D.Tranșa IV:
-

1 set de biți SPAX – premiul III

-

1 trusă de șuruburi SPAX – premiul II

-

1 mașină de găurit și înșurubat cu accumulator 18 V DeWalt – premiul I

La finalul prezentarii de produse Spax din data de 17 Mai 2018 se vor valida și introduce în urnă
toate formularele de participare, fiind validați astfel și participanții la tombolă. Prin extragerea care
va avea loc in data de 17 Mai 2018 la finalul prezentării de produse Spax, de către unul dintre

membrii oficiali ai comisiei desemnate, vor fi anunțați câștigătorii celor trei premii din tranșa IV.
Aceștia vor fi anunțați public și vor intra în posesia premiilor conform specificațiilor secțiunii 6 și 7
a prezentului Regulament.
E.Tranșa V :
-

1 set de biți SPAX – premiul III

-

1 trusă de șuruburi SPAX – premiul II

-

1 mașină de găurit și înșurubat cu accumulator 18 V DeWalt – premiul I

La finalul prezentarii de produse Spax din data de 18 Mai 2018 se vor valida și introduce în urnă
toate formularele de participare, fiind validați astfel și participanții la tombolă. Prin extragerea care
va avea loc in data de 18 Mai 2018 la finalul prezentării de produse Spax, de către unul dintre
membrii oficiali ai comisiei desemnate, vor fi anunțați câștigătorii celor trei premii din tranșa IV.
Aceștia vor fi anunțați public și vor intra în posesia premiilor conform specificațiilor secțiunii 6 și 7
a prezentului Regulament.
Secțiunea 7. Notificarea premiilor
7.1 Organizatorul va face public numele câștigătorilor și premiile acordate imediat după extragere,
dar și ulterior, pe site-ul www. euronarcis.ro.
De asemenea, câștigătorii
își pot exprima
consimțământul pentru a fi fotografiați, iar aceste poze să fie publicate pe site-ul Organizatorului.
7.2 Aceste informații vor fi păstrate pe site-ul www.euronarcis.ro până la următoarea ediție a
Concursului (aproximativ 12 luni).
Secțiunea 8. Predarea premiilor
Premiile vor fi predate câștigătorilor în baza unui Proces Verbal de predare – primire întocmit în
două exemplare originale, pentru fiecare parte, și care va conține datele personale ale
câștigătorului consemnate de către Organizator din Cartea de identitate a câștigătorului. La
Procesul verbal de predare-primire se va anexa o copie după bonul fiscal menționat în formularul
în baza căruia s-a efectuat înscrierea în Concurs.
Secțiunea 9. Taxe și impozite
9.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile
obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea
227/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind impozitul pe venit. Orice alte obligații
de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a
câștigătorilor.
Secțiunea 10. Soluționarea contestațiilor și a litigiilor
10.1Eventualele contestații cu privire la modul de organizare a Concursului sau de validare a
premiilor vor fi luate în considerare vor fi trimise la adresa info@euronarcis.ro în termen de 2 zile de
la desfășurarea Concursului /extragerea premiilor în cauză.
Orice contestație recepționată după acest termen nu va fi luată în considerare.
10.2 În cazul unor potențiale litigii apărute între EuroNarcis și participanții la Concurs, acestea vor
fi soluționate pe cale amiabilă iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate
în instanțele judecătorești române competente din Tg. Mureș.
10.3 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal
de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
Secțiunea 11. Încetarea. Înreruperea Concursului. Forță majoră.
11.1 Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în secțiunea 2.2, în cazul
producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității

Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a
Concursului, potrivit Regușamentului.
11.2 Forță majoră înseamnă orice eveniment extern, care nu poate fi prevăzut, controlat, evitat sau
remediat într-un interval de timp de maxim 2 zile calendaristice de către Organizator.
Secțiunea 12. Alte Clauze
12.1 Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
12.2 Activitățile de organizare ale acestui Concurs nu sunt în nici un fel sponsorizate, sprijinite sau
administrate de Facebook sau în asociere cu Facebook sau alte rețele de socializare.
12.3 Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de
acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
12.4 În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte
prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produse efecte juridice chiar în absența
condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă
reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor
lipsite de validitate.
Secțiunea 13. Regulamentul Oficial al Concursului
Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, atât în format fizic în toate
magazinele partenere EURO NARCIS, precum și în format electonic pe site-ul www.euronarcis.ro
începând cu data de 11 MAI 2018 până la următoarea ediție a Concursului.

Redactat astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial
și 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial și două exemplare au fost
eliberate părții.

ORGANIZATOR
S.C. EURO NARCIS S.R.L

Anexa 1 la Regulamentul Regulament oficial al concursului
“Testează și câștigă” - 2018
Perioada de desfășurare a concursului :
14 – 18 mai 2018

Compania EURO NARCIS SRL este un operator de date cu caracter personal care are
responsabilitatea, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”) și a
legislației naționale în domeniu, de a garanta protecția datelor persoanele ale Participanților și
păstrarea în continuare a unei relații de încredere.
Conceptul de „date cu caracter personal” face referire la orice informații privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă – „persoană vizată”
Prin o persoană fizică identificabilă se înțelege o persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în special prin referire la un element de identificare (de exemplu nume, număr de
identificare, date de localizare, identificator online, unul sau mai multe elemente specifice proprii
identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).
Conform articolului 4 din GDPR, „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni
efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu
sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea
prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea.”
EURO NARCIS se aliniază prevederilor GDPR și consideră că este important ca datele
Participanților să fie protejate conform celor mai înalte standarde și să fie informați cu privire la
drepturile pe care le au în puterea acestuia.
Informații despre Organizator:
•

Denumire: SC EURONARCIS SRL;

•

Sediul: Str. Mureșului Nr.1/A 547526, localitate Nazna, Jud. Mureș;

•

E-mail: oﬃce@euronarcis.ro;

•

Telefon/Fax: 0265 320 083, Mobil: +40 752 093 297;

•

Înregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 35157;

•

Reprezentată legal de administrator, Narcis Emanuel Pop.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul Formularului de
Tombolă:
•

Înscrierea participanților la concursul “Testează și câștigă” - 2018

•

Îndeplinirea obligației legale de a anunța public numele câștigătorilor și premiile acordate
imediat după extragere dar și ulterior, pe site-ul Organizatorului, și anume
www.euronarcis.ro.

•

Îndeplinirea obligației legale de a încheia un proces verbal de predare-primire a premiilor în
cazul câștigătorilor

•

Fotografierea câștigătorului și publicarea pozelor pe site-ul www.euronarcis.ro (în baza
consimțământului acestuia)

•

abonarea la newsletter-ul Organizatorului (doar în baza consimțământului Participantului)

•

trimiterea ulterioră de informații periodice despre promoțiile, ofertele și prezentările de
produse ale Organizatorului (doar în baza consimțământului Participantului)

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
•

Organizatorul garantează tuturor persoanelor vizate că datele personale colectate și
prelucrate cu prilejul Concursului “Testează și câștigă” - 2018 vor fi utilizate doar în scopul
îndeplinirii obligațiilor legale și în baza consimțământului Participanților

•

Consimțământul oferit de Participant va fi utilizat întocmai pentru scopul determinat

•

Consimțământul oferit de către Participant va fi utilizat în scop de marketing direct doar în
cazul bifării căsuței de pe talonul de înscriere la extragerea la sorți

•

În cazul în care Participantul își oferă consimțământul în scopul marketingului direct, ulterior
acesta va avea posibilitatea de dezabonare de la serviciile Organizatorului

•

În cazul în care Câștigătorul își exprimă consimțământul pentru a fi fotografiat în scopul
publicării pe site-ul EURO NARCIS, aceste poze vor fi păstrate pe site-ul www.euronarcis.ro
până la următoarea ediție a Concursului (aproximativ 12 luni)

•

Participarea la tombolă nu este condiționată de oferirea consimțământului în scop de
marketing

În calitate de Participant și totodată persoană vizată ale cărei date sunt prelucrate în mod direct,
aveți următoarele drepturi în baza GDPR:
•

Dreptul de acces: Participantul poate afla dacă Organizatorul prelucrează sau nu datele cu
caracter personal care îl privesc iar, în caz afirmativ,asigurarea accesului la datele respective
și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate de Organizator;

•

Dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, datele Participantului pot fi transmise direct
unui alt operator;

•

Dreptul la opoziție: posibilitatea de opunere, din motive legate de situația particulară în
care vă aflați, a prelucrării de date cu caracter personal. (atunci când prelucrarea datelor cu

caracter personal are drept scop promovarea de produse/servicii, Participantul are dreptul
de a se opune în orice moment);
•

Dreptul la rectificare: în cazul în care Participantul constatată o neconcordanță referitoare
la datele personale care îl privesc,și corectarea/rectificarea acestora, fară întârzieri
nejustificate, în baza unei solicitări;

•

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): în anumite condiții, Organizatorul va
șterge complet datele cu caracter personal ale Participantului, fără întârzieri nejustificate;

•

Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite condiții, Participantul are dreptul de a
obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării, în baza unei solicitări.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail:
oﬃce@euronarcis.ro.
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate direct Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată.

Datele furnizate de către participanți nu vor fi difuzate către terți.

