Nota de informare
Protectia datelor cu caracter personal. Informare cu privire la datele personale prelucrate si
drepturile aferente in cadrul Concursului Ecochallenge

1. Demersurile facute si mentionate la Art 5 din Regulamentul Concursului, in scopul participarii la
Concursul EcoChallenge echivaleaza cu cunoasterea si acceptarea Regulamentului, inclusiv a
prevederilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si utilizarea acestora in scopurile
precizate in Regulament.
2. Dorim sa va asiguram ca Organizatorul respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter
personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, si ca luam toate
masurile pentru aplicarea practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a
prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.
3. Operatorul datelor cu caracter personal este Asociatia ECOTIC cu sediul in Bucuresti, str. Turturelelor,
nr. 48, sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii nr.86, et 4, sector 4, telefon 031 805 57 43.
4. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC sunt dpo@ecotic.ro.
Orice cereri referitoare la datele dvs. personale prelucrate de ECOTIC ca parte a acestei Campanii vor
fi transmise la aceasta adresa de email.
5. Datele dvs. personale prelucrate in cadrul Concursului sunt: nume, prenume, postari (text,
poze/video). Temeiul prelucrarii este aducerea la indeplinire a raporturilor contractuale dintre
Participant si ECOTIC, izvorate din prezentul Regulament pe care l-ati acceptat. In cazul Tertilor, astfel
cum sunt definiti in Regulament, temeiul prelucrarii este consimtamantul, obtinut prin intermediul
Participantului sau direct.
6. ECOTIC poate folosi postari, foto/video in care apar Participantii si Tertii in urmatoarele scopuri: ca
dovada ca s-au respectat conditiile acestui Concurs, pentru promovarea rezultatelor Campaniei pe
site-ul ECOTIC sau pagina de Facebook/Instagram a ECOTIC, pentru a fi incluse in materiale de
prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva, newsletter etc.). Utilizarea postarilor foto/video in
aceste scopuri se face pe maxim 3 ani. Temeiul acestei prelucrari este consimtamantul dvs., acordat
prin prin mesaj privat, ca raspuns la cererea consimtamantului de catre TechInfluence SRL,
Imputernicit al ECOTIC, in momentul preluarii unei postari.
7. ECOTIC si TechInfluence SRL prelucreaza aceste date exclusiv pentru scopul derulării Concursului și al
identificării câștigătorului din cadrul Concursului, precum si al ilustrarii campaniei. Nu vom folosi
datele dvs. pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioară, cu exceptia materialelor de
prezentare ECOTIC si in conditiile enumerate la punctul 6.
8. În afara de ECOTIC, alt destinatar al datelor dvs. personale colectate în campanie este S.C.
Techinfluence S.R.L., cu sediul social in Constanta, Str Mircea cel Batran nr 152bis, et 4, birou nr 6,
camera 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/1563/ 2017, CUI: RO37613390,
avand contul in RON: RO19INGB0000999906814140 deschis la ING Bank - Sucursala Constanta Capitol, reprezentată legal de Dl. Mihai - Cristian BOCAI – Administrator, care actioneaza ca
imputernicit al ECOTIC si care tine evidenta persoanelor care participa la Campanie si Concurs și ai
căror angajați vor putea prelua postarile pe pagina Organizatiei ECOTIC.
SC Techinfluence SRL este împuternicita de ECOTIC pentru prelucrarea datelor dvs. personale în acest
Concurs și ne-am asigurat prin contract si acord cu acesta de respectarea celor mai înalte standarde
de protecție a datelor personale.
9. ECOTIC nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație
internațională.

10. Datele personale colectate în campanie se vor păstra 4 saptamani dupa finalizarea Campaniei la
12.06.2020, dupa care vor fi distruse electronic (stergere date). Fac exceptie postarile din mediul
online preluate de catre pagina de Instagram a Organizatiei ECOTIC conform pct. 11.4 din
Regulament, procesele verbale de predare-primire premiu si datele câștigătorului, care vor fi păstrate
vreme de 5 ani după finalizarea Concursului, în scopul demonstrării derulării sale și a premierii, cu
privire la care Operatorul are obligatie legala conform legislatiei fiscale.
11. Dumneavoastra aveti dreptul de a solicita ECOTIC, în ceea ce privește datele cu caracter personal
referitoare la dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea
prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de
asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice
moment. Din păcate, într-un astfel de caz postarea facuta de dvs. nu va mai putea fi luata in
considerare la intrunirea conditiilor de participare la Concurs a Participantului.

Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția datelor
în cadrul ECOTIC la dpo@ecotic.ro.

Data: 20.02.2020

