Proiectul „Si cei mici fac fapte mari! – ed. a VIII-a”
- Regulament–
Art. 1 Organizatorii proiectului. Obiectul
ECOTIC BAT SRL, Organizator, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, et. 4, Sector 4, CUI 27929841, inregistrata la
ORC sub nr. J40/584/2011, denumită în continuare ECOTIC BAT, desfasoara in perioada 01 aprilie – 31 mai 2020

proiectul ,, Si cei mici fac fapte mari! – ed. a VIII-a”.
Proiectul este organizat la initiativa organizatorului si se va desfasura cu acceptul scris pe e-mail al gradinitelor, pe baza
invitatiilor transmise acestora.
Programul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.
Programul urmareste informarea si constientizarea la nivelul copiilor avand varste intre 3 si 7 ani si al educatorilor
acestora privind importanta colectarii separate a deseurilor de baterii si acumulatori portabili si nu numai. Obiectivul
primordial il constituie dezvoltarea unei atitudini responsabile a copiilor fata de deseurile de baterii si acumulatori
portabili si nu numai. Proiectul include, pe langa latura informativ-educativa, si o componenta practica, aceea de
colectare separata a deseurilor de baterii si acumulatori portabili in recipientele puse la dispozitie de catre ECOTIC BAT.
Nu este obligatoriu ca deseurile de baterii si acumulatori portabili colectati sa provina doar din activitatile curente ale
gradinitelor vizate. Dimpotriva, organizatorul isi propune ca prin acest program sa sprijine gradinitele sa-si fructifice
pozitia privilegiata in comunitatea locala prin oferirea catre si prin copii a solutiilor pentru o problema comunitara inca
nerezolvata in totalitate pe plan local: colectarea separata a deseurilor de baterii si acumulatori portabili.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba prezentul Regulament, precum si dreptul de a
suspenda si/sau inceta desfasurarea Programului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice
modificare a derularii si/sau a vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro.
Participarea la Proiect implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a
prezentului Regulament. Prin participarea la acest Proiect, gradinitele sunt de acord cu mentionarea lor in cadrul
materialelor realizate de catre Organizatori.
Proiectul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta
participantii, cel putin prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro.

Art. 2 Aria de desfasurare si durata Proiectului „Si cei mici fac fapte mari! – ed.
a VIII-a”
Gradinitele ce vor fi implicate in acest proiect sunt societati private si de stat avand sediul in Romania. Acestea si-au
exprimat in principiu dorinta de participare in acest tip de proiect inainte de primirea Regulamentului, iar prin
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participare isi dau acordul integral, expres si neechivoc pentru Regulament si orice modificari ulterioare, astfel cum vor
fi publicate pe site-ul www.ecotic.ro.

Proiectul se va desfasura in perioada 01 aprilie – 31 mai 2020 dupa cum urmeaza:
•

10 februarie – 29 februarie – inscriere gradinite in proiect.

•

22-29 martie – livrare pachete cu materiale didactice si recipiente de colectare deseuri de baterii si acumulatori
portabili (DBA) catre gradinitele inscrise.

•

01 aprilie – 31 mai - trimiterea de fotografii cu cantitatea colectata si materialele primate. Transmiterea pozei
este optionala, nu repreinta conditie eliminatorie

•

confirmarea colectarii de deseuri de baterii si acumulatori, indiferent de cantitate, pentru calificarea in finalul
proiectului.

•

01 - 10 iunie (cu modificari de 1-2 zile lucratoare) – preluare deseurilor de baterii si acumulatori portabili din
gradinite, prin intermediul operatorilor autorizati, desemnati de catre ECOTIC BAT

•

19-23 iunie – desemnarea gradinitelor castigatoare conform articolului 4 punctul 4. Gradinitele castigatoare
vor fi anuntate pe site-ul www.ecotic.ro si prin intermediul datelor de contact furnizate la momentul inscrierii.

•

24 iunie - Premierea gradinitelor castigatoare. Premiile sunt cele conform Art. 4 punct 5

Art. 3. Dreptul de participare
Proiectul se adreseaza copiilor avand varste cuprinse intre 3 -7 ani ce sunt inscrisi in cadrul gradinitelor din Romania.
Gradinitele au primit anterior inceperii Proiectului o invitatie sub forma de informare scrisa si telefonica, pe e-mail, cu
detalii privind actiunile si conditiile de desfasurare ale acestui proiect impreuna cu formularul pentru consimtamantul
privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
In acest program pot fi acceptate maxim 210 gradinite in ordinea confirmarilor, la emailul de invitatie mentionat mai
sus sau telefonic.
Participarea la proiect implica cunoasterea si acceptarea in integralitate si neconditionata a prezentului Regulament.
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Art 4. Mecanismul de desfasurare a proiectului ,,Si cei mici fac fapte mari! – ed.
a VIII-a”
1. Calificarea gradinitelor in finalul proiectului
In perioada 01 aprilie – 31 mai gradinitele inscrise care vor colecta deseuri de baterii si acumulatori portabili in
recipientele puse la dispozitie de catre ECOTIC BAT vor transmite informare privind realizarea acestei actiuni, pe adresa
de corespondenta despre care vor fi instiintati in momentul inscrierii in proiect.
Colectarea de deseuri de baterii si acumulatori si confirmarea colectarii acestora sunt conditiile pentru calificarea
gradinitelor la finalul proiectului.
Calificarea in finalul proiectului presupune ridicarea deseurilor de baterii si acumulatori portabili colectati de catre
gradinite, prin intermediul operatorilor autorizati desemnati de catre ECOTIC BAT sa efectueze aceasta actiune,
cantarirea deseurilor de baterii si acumulatori portabili pe loc si centralizarea de catre ECOTIC BAT a informatiilor
privind cantitatile preluate din fiecare gradinita.
NOTA: Pentru orice intrebari referitoare la desfasurarea Proiectului ,,Si cei mici fac fapte mari! – ed. a VIII-a” va rugam

sa ne scrieti la adresele de e-mail: gradinite@ecotic.ro sau georgiana.ene@ecotic.ro.

2. Evaluarea cantitatilor de deseuri de baterii si acumulatori predati de fiecare gradinita in parte
In intervalul 01 iunie – 10 iunie gradinitele vor fi vizitate de catre un reprezentant al unor operatori autorizati, parteneri
ECOTIC BAT, in vederea preluarii cantitatilor de deseuri de baterii si acumulatori colectate. Reprezentantii gradinitelor
vor primi un Proces Verbal de predare-primire pentru cantitatile predate de deseuri de baterii si acumulatori.
Selectarea castigatorilor va fi facuta de catre Organizator, pe baza proceselor-verbale de predare-primire semnate de
colector si reprezentantii gradinitelor, in functie de cantitatile de deseuri de baterii si acumulatori portabili colectati
conform art. 4 punctul 4.
Selectia Organizatorului este finala si necontestabila.

3. Desemnarea gradinitelor castigatoare in cadrul etapei de colectare
In intervalul 19-23 iunie 2020, vor fi desemnate gradinitele castigatoare pe site-ul www.ecotic.ro, pe adresele de mail
furnizate de acestea la inscrierea in proiect si la numerele de telefon furnizate de catre acestea la inscriere. Desemnarea
gradinitelor castigatoare se va face in functie de primele cele mai mari cantitati de deseuri de baterii si acumulatori
portabili predate. Lista tuturor cantitatilor colectate din fiecare gradinita va fi disponibila pe site-ul www.ecotic.ro.
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4. Premii pentru etapa de colectare
Primele 10 gradinite care s-au calificat in finalul proiectului (au colectat deseuri de baterii si acumulatori portabili) si au
colectat cele mai mari cantitati de deseuri de baterii si acumulatori portabili vor primi, in ordinea cantitatilor colectate
(pornind de la cea mai mare cantitate):

Locul

Detalii premiu

Valoare premiu

Locul I

un voucher de cumparaturi de la
magazinele Carturesti

1500 lei cu TVA inclus

Locul II

un voucher de cumparaturi de la
magazinele Carturesti

1300 lei cu TVA inclus

Locul III

un voucher de cumparaturi de la
magazinele Carturesti

1100 lei cu TVA inclus

Locul IV

un voucher de cumparaturi de la
magazinele Carturesti

900 lei cu TVA inclus

Locul V

un voucher de cumparaturi de la
magazinele Carturesti

900 lei cu TVA inclus

Locul VI

un voucher de cumparaturi de la
magazinele Carturesti

700 lei cu TVA inclus

Locul VII

un voucher de cumparaturi de la
magazinele Carturesti

700 lei cu TVA inclus

Locul VIII

un voucher de cumparaturi de la
magazinele Carturesti

500 lei cu TVA inclus

Locul IX

un voucher de cumparaturi de la
magazinele Carturesti

500 lei cu TVA inclus

Locul X

un voucher de cumparaturi de la
magazinele Carturesti

500 lei cu TVA inclus

Voucherele vor fi trimise in format digital, pe mail.
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5. Valoarea premiilor
Cele 10 gradinite desemnate castigatoare in cadrul proiectului vor primi premiile detaliate la pct. 5 din cadrul art 4.
Valoarea totala a celor 10 premii oferite in cadrul acestui proiect va fi de 8600 lei cu TVA inclus.

Art. 5 Impozit aferent premiilor
Organizatorul va calcula, retine si vira in conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul aferent venitului din premii, in masura in care premiul
acordat unui singur castigator depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind impozabil (600 de lei, valoarea cu TVA
inclus).

Art. 6 Litigii
Orice potentiale litigii aparute intre organizatori si participantii la Proiect vor fi solutionate pe cale amiabila, iar, in caz
de litigiu, de Instantele competente din Bucuresti.

Art. 7 Protectia datelor cu caracter personal. Informare cu privire la datele
personale prelucrate si drepturi.
7.1

7.2

7.4
7.5

7.6

7.7

Dorim sa va asiguram ca Organizatorul respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter personal,
Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ia toate masurile pentru aplicarea practica a
principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.
Datele dvs. personale prelucrate in cadrul Proiectului sunt: nume, prenume, telefon și semnătură. Ele se
prelucrează în formă fizică (pe confirmarea de primire a materialelor prin curier si procesele verbale de predare
primire odata cu predarea deseurilor de baterii si acumulatori portabili) și electronică.
Operatorul datelor cu caracter personal este ECOTIC BAT SRL cu sediul in Splaiul Unirii nr.86, et 4, sector 4,
telefon 031 805 57 43 , adresa de e-mail office@ecotic.ro, inregistrata la ANSPDCP sub nr. 0024994.
Adresa de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC este: luiza.dinca@ecotic.ro. Orice
cereri referitoare la datele dvs. personale prelucrate de ECOTIC BAT SRL ca parte a acestui Proiect vor fi
transmise la aceasta adresa de email.
Prelucram aceste date in conformitate cu consimtamantul dvs. exprimat in Declaratia de consimtamant, Anexa
1 la Regulamet, exclusiv pentru scopurile pentru care ati oferit consimtamantul: derularea Proiectului,
identificarea câștigătorilor din cadrul Proiectului, utilizarea imaginilor pentru promovarea rezutatelor.
Nu vom folosi datele dvs. pentru niciun fel de ofertă.
Datele dumneavoastră vor fi dezvăluite, prin mijloace de natură a asigura confidențialitatea și integritatea
datelor, doar către parteneri ECOTIC BAT, în vederea realizării scopurilor descrise sau către autoritățile
competente, conform legii.
În afara ECOTIC BAT, alt operator asociat al datelor dvs. personale colectate în Proiectului este DHM Printing,
care primeste de la ECOTIC BAT SRL evidenta gradinitelor cu persoanele de contact declarate de fiecare
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gradinita si care vor primi pachetele cu materiale didactice si recipiente de colectare deseuri de baterii si
acumulatori portabili (DBA) catre gradinitele inscrise. DHM Printing este împuternicita de ECOTIC BAT pentru
prelucrarea datelor dvs. personale în aceast Proiect și ne-am asigurat prin contract cu acesta de respectarea
celor mai înalte standarde de protecție a datelor personale.
De asemenea, datele dvs. pot fi transmise către entitatile implicate în prelucrarea datelor ECOTIC BAT, autorizate în
prealabil să desfășoare activități in calitate de subcontractori ai ECOTIC BAT, acestia fiind operatori autorizati de colectare
a deseurilor de baterii si acumulatori (DBA), cu scopul derularii Proiectului, etapa de preluare deseurilor de baterii si
acumulatori portabili din gradinite. Lista acestor unitati poate suferi modificari ulterioare si va fi actualizata si transmisa
catre parteneri cu frecventa anuala.
JUDET

7.9

OPERATOR

Adresa sediu

Acoperire natioanala

GREENWEEE International

Parc Industrial Frasinu,DJ 203D
Buzau – Slobozia, km. 5-6 TINTESTI
Buzau

Toate judetele din zona de Sud

zona de Sud

Concept System Solutions

Str. Giurgiului 124 Sectorul 4
Bucuresti

Toate judetele din zona
Moldovei

zona Moldovei

Ecorec Recycling

Toate judetele din zona de
Vest

zona de Vest

Rechoralex

Sat Ociu nr. 18, Vata de Jos,
Hunedoara

Bucuresti + IF + Cluj

zona de Sud + Cluj

Total Waste Recycling

Sos. Giurgiului nr. 33A, Jilava, Ilfov

Brasov

Brasov

Eco Civica Center

Str. Carpatilor nr. 60, Brasov

Bucuresti + Ilfov

Bucuresti + Ilfov

Ateliere Fara Frontiere

Sos. Oltenitei nr. 105, sect. 4

Bucuresti + Alexandria

Bucuresti + Alexandria

Greentronics

Str. Viilor nr. 15, Alexandria,
Teleornam

Bucuresti + Ilfov

Bucuresti + Ilfov

Fundatia pentru Promovarea Sanctiunilor
Comunitare

Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 42, sect.
2, Bucuresti

Acoperire nationala

Acoperire natioanala

DHM Printing

adresa sediu social: Str. Mihail
Cioranu, nr. 6, bl. 70, ap. 17

Acoperire natioanala

7.8

LOCALITATE

Str. Libertatii nr 36, Buhusi, Bacau

ECOTIC BAT SRL nu va transfera datele dvs. colectate în acest Proiect către nicio altă țară sau organizație
internațională.
Datele personale colectate în Proiect se vor păstra vreme de 30 de zile după finalizarea Proiectului, în scopul
demonstrării derulării sale și a premierii, cu privire la care Operatorul are un interes legitim, dupa care vom
anonimiza datele de contact ale cadrelor didactice care nu si-au dat consimtamantul pentru a mentine legatura.
Datele personale colectate în proiect pentru care primim consimtamant se vor păstra 1 an, doar in scopul
derularii Proiectului „Si cei mici fac fapte mari! – ed. a IX-a”.

Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, etajul 4, Sector 4
Telefon: 031.805.5742/43, E-mail: office@ecotic.ro
www.ecotic.ro
ECOTIC BAT SRL, J40/584/2011, CUI RO 27929841, Capital social: 130.000 lei

6|Page

7.10

Fac exceptie datele câștigătorilor, care vor fi păstrate vreme de 5 ani după finalizarea proiectului, în scopul
demonstrării derulării sale și a premierii, cu privire la care ECOTIC BAT are un interes legitim
Mentionam ca autoritatile de mediu verifica modalitatea in care sunt colectate deseurile de baterii si
acumulatori, conform legislatiei in vigoare (de pilda, Ordin 578/2006), iar ECOTIC este obligata sa prezinta
dovezi cu privire la sursa si trasabilitatea deseurilor colectate.
Dumneavoastra aveti dreptul de ne a solicita, 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 nu veți mai putea participa in Proiect, având în vedere că nu am putea să vă identificăm și să vă contactăm
pentru oferirea unui posibl premiu.

Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul
ECOTIC BAT SRL la adresa de e-mail: luiza.dinca@ecotic.ro.
7.11 In cazul în care considerați că legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal nu este
respectată în cadrul acestei prelucrări, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).
7.12 Nu aplicăm niciun proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, în prelucrarea datelor dvs cu
caracter personal.

Art. 8 Disponibilitatea regulamentului Proiectului
Prezentul
Regulament
este
disponibil
https://www.ecotic.ro/category/proiecte/
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gratuit

oricarui

participant

pe

site-ul

ECOTIC:

Anexa 1 – Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu character personal
Datele personale prelucrate in cadrul Proiectul organizat de ECOTIC BAT „Si cei mici fac fapte mari!” editia de anul acesta, perioada
de desfasurare 07 februarie – 31.05 sunt cele declarate la inscrierea si derularea proiectului: nume, prenume, telefon și adresa de
e-mail.
Vă informăm că datele dvs. personale sunt prelucrate de ECOTIC BAT, cu sediul central în Splaiul Unirii, Nr 86, etaj 4, Sector 4,
Bucuresti; Telefon: 031.805.57.43; Fax: 021.332.32.38; https://www.ecotic.ro ; e-mail: office@ecotic.ro; adresa de e-mail a
Responsabilului pentru Protecția Datelor: luiza.dinca@ecotic.ro; operator de date cu caracter personal colectate în cursul
activității sale legitime de afaceri – inregistrat la ANSPDCP sub nr. 16448.
Pentru a rămâne alături și a vă ține la curent cu informații de interes pentru dvs. privind derularea proiectului, avem nevoie de
consimțământul fiecarui angajat desemnat din cadrul gradinitei pentru prelucrarea datelor personale care ii privesc, completand
declaratia de consimțământ a prelucrarii datelor cu caracter personal.
Vă informăm că datele dumneavoastră sunt tratate într-o manieră confidențială și doar persoanele abilitate din cadrul sau
contractate de ECOTIC BAT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul atingerii țelurilor pentru care datele
au fost colectate: in vederea derularii Proiectului, etapa de preluare deseurilor de baterii si acumulatori portabili din gradinite.
Vă informăm totodată că datele dumneavoastră vor fi dezvăluite, prin mijloace de natură a asigura confidențialitatea și integritatea
datelor, doar către parteneri ECOTIC BAT, în vederea realizării scopurilor descrise sau către autoritățile competente, conform legii.
Astfel, datele dvs. pot fi transmise către entitatile implicate în prelucrarea datelor ECOTIC BAT, autorizate în prealabil să desfășoare
activități in calitate de subcontractori ai ECOTIC BAT, acestia fiind operatori autorizati de colectare a deseurilor de baterii si
acumulatori (DBA), cu scopul derularii Proiectului, etapa de preluare deseurilor de baterii si acumulatori portabili din gradinite.
Lista acestor unitati poate suferi modificari ulterioare si va fi actualizata si transmisa catre parteneri cu frecventa anuala.
JUDET

LOCALITATE

OPERATOR

Adresa sediu

Acoperire natioanala

GREENWEEE International

Parc Industrial Frasinu,DJ 203D
Buzau – Slobozia, km. 5-6 TINTESTI
Buzau

Toate judetele din zona de Sud

zona de Sud

Concept System Solutions

Str. Giurgiului 124 Sectorul 4
Bucuresti

Toate judetele din zona
Moldovei

zona Moldovei

Ecorec Recycling

Toate judetele din zona de
Vest

zona de Vest

Rechoralex

Sat Ociu nr. 18, Vata de Jos,
Hunedoara

Bucuresti + IF + Cluj

zona de Sud + Cluj

Total Waste Recycling

Sos. Giurgiului nr. 33A, Jilava, Ilfov

Brasov

Brasov

Eco Civica Center

Str. Carpatilor nr. 60, Brasov

Acoperire natioanala

Str. Libertatii nr 36, Buhusi, Bacau
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Bucuresti + Ilfov

Bucuresti + Ilfov

Ateliere Fara Frontiere

Sos. Oltenitei nr. 105, sect. 4

Bucuresti + Alexandria

Bucuresti + Alexandria

Greentronics

Str. Viilor nr. 15, Alexandria,
Teleornam

Bucuresti + Ilfov

Bucuresti + Ilfov

Fundatia pentru Promovarea Sanctiunilor
Comunitare

Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 42, sect.
2, Bucuresti

Acoperire nationala

Acoperire natioanala

DHM Printing

adresa sediu social: Str. Mihail
Cioranu, nr. 6, bl. 70, ap. 17

Datele personale colectate în proiect se vor păstra 30 de zile dupa finalizarea acestuia, dupa care vom anonimiza datele de contact
ale cadrelor didactice care nu si-au dat consimtamantul pentru a mentine legatura.
Datele personale colectate în proiect pentru care primim consimtamant se vor păstra 1 an, doar in scopul derularii Proiectului „Si
cei mici fac fapte mari! – ed. a IX-a”.
Fac exceptie datele câștigătorilor, care vor fi păstrate vreme de 5 ani după finalizarea proiectului, în scopul demonstrării derulării
sale și a premierii, cu privire la care ECOTIC BAT are un interes legitim.
În cazul în care datele dvs. sunt implicate într-o cauză legală, vor fi păstrate până la soluționarea definitivă a cauzei. De asemenea,
în cazul în care o autoritate competentă dispune păstrarea datelor, le vom păstra conform obligației astfel impuse. După expirarea
perioadei de retenție aplicabile, datele dumneavoastră vor fi șterse sau anonimizate.

De asemenea, cu privire la datele dvs. personale, vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de
a restricționa prelucrarea sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii
automate. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a
subscrisei, afișată pe www.ecotic.ro .
De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).
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Pentru a asigura deplina respectare a opțiunii dvs., vă rugăm ca fiecare persoana implicata in proiect sa noteze mai jos optiunea cu
DA sau NU pentru ce alege să ofere consimțământul:
Nume

Sunt de acord cu utilizarea de către
ECOTIC BAT a datelor mele personale
(nume, prenume; semnătură ca
expresie a consimțământului, imagine)
pentru derularea Proiectului

Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC BAT a
imaginilor, pentru promovarea rezultatelor proiectului pe
site-ul ECOTIC sau pagina de Facebook a ECOTIC, pentru a
fi incluse in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC
(tip retrospectiva si newsletter.)

DA / NU

DA / NU

Semnatura

Am citit și am înțeles condițiile în care sunt prelucrate datele mele cu caracter personal, în Regulamentul Proiectului „Si cei mici
fac fapte mari!, editia 2020.
Am fost informat că aceste informații se găsesc și pe https://www.ecotic.ro/category/proiecte/ .
Știu că pot să îmi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal prin trimiterea unui email către
luiza.dinca@ecotic.ro.
Înțeleg că într-un astfel de caz nu voi mai putea participa in proiect si stergerea datelor de contact (nume, prenume, e-mail,
numar de telefon).
Înțeleg că este posibil ca datele mele să continue a fi prelucrate de ECOTIC BAT chiar dacă mi-am retras consimțământul, dacă
ECOTIC BAT are o obligație legală sau interes legitim de păstrare a datelor mele dacă am câștigat și am primit un premiu, pentru a
putea demonstra acest lucru.
ECOTIC BAT va limita orice astfel de prelucrare ulterioara retragerii consimtamantului strict la datele necesare pentru scopul
respectiv si ma va informa cu privire la acest aspect.
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