- Regulament Campania “Caravana ECOTIC la Militari Shopping
Centre” 02 - 04.09.2022
Art. 1 Organizatorii campaniei
ASOCIATIA ECOTIC, cu sediul în Bucuresti, Sector 3: Str. Turturelelor, nr. 48, avand adresa de corespondenta in Splaiul Unirii
nr. 86, etaj 4, Sector 4, Bucuresti, CUI RO 18870966 cerere inregistrare dosar 6676/4/2006, telefon 0318055743, fax
0213323238, email: office@ecotic.ro, Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 36/12.07.2006,
înscrisă în registrul special al asociațiilor și fundațiilor sub nr. 29/27.06.2006, cont IBAN RON: RO19INGB0001008198898910,
deschis la ING Bank Suc. București-Brâncoveanu, reprezentată de domnul Dragos Calugaru, Director General, denumită în
continuare
ECOTIC,
și

MILITARI SHOPPING CENTRE S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in Romania, Bucuresti, Sector
2, str. Barbu Vacarescu, nr. 201, etaj 11, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5336/2001,
cod unic de inregistrare RO 13923725, avand contul bancar nr. RO90RNCB0082049703600003 deschis la BCR,
reprezentata de Dl. George Marin, in calitate de Imputernicit, denumit in cele ce urmeaza ,,Militari Shopping
Centre"

Desfasoara, in perioada de 02-04.09.2022, Campania de informare si colectare DEEE (deseuri de echipamente

electrice si electronice), sub denumirea “Caravana ECOTIC la Militari Shopping Centre”, timp in care acest
Regulament este valabil. Lista DEEE conform OUG 5 / 2015 este parte integranta a prezentului Regulament,
conform Anexa 2.
Programul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toate
persoanele care accepta si doresc sa participe. Programul urmareste informarea si constientizarea populatiei
privind importanta colectarii separate a deseurilor de echipamente electrice si electronice si reciclarii acestora.
Obiectivul primordial il constituie dezvoltarea unei atitudini responsabile a populatiei fata de deseuri, in special
fata de deseurile de echipamente electrice si lampi. Programul include, pe langa latura informativ-educativa, si
o componenta practica, aceea de colectare separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice si de
lampi, prin oferirea catre populatie de solutii pentru colectarea separata a acestori deseuri.
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 vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro.
Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti
a prezentului Regulament. Programul 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 Programului denumirea “Caravana ECOTIC la Militari Shopping Centre”
Aria de desfasurare: Militari Shopping Centre (Bvd. Iuliu Maniu Nr. 560A, Sector 6, Bucuresti, Romania)
Programul se va desfasura in perioada de 02- 04.09.2022, avand orarul 12:00 – 19:30.
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MECANISM COLECTARE/PREMIERE:
III. Premierea*
-

Premierea consta in recompensarea celor ce predau DEEE, persoane fizice cu varsta de peste 18 ani, in
momentul predarii de DEEE, conform mecanismului mai jos mentionat. Persoanele care predau DEEE
(minim 5 kg) în intervalul 15.04-17.04.2022, vor primi o sticla de aluminiu in limita stocului disponibil
(100 de buc).

-

Colectarea deșeurilor din Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial, la Caravana ECOTIC care va fi amplasata in parcarea Militari Shopping Centre.

-

Detaliile si regulamentul dupa care se va desfasura campania este disponibil la Anexa 1.

ECOTIC in calitate de operator asociat de date cu caracter personal pentru aceasta Campanie, are obligatia de a
tine evidenta persoanelor care predau DEEE conform conditiilor prezentului regulament, conform Anexei1,
Anexei
2
si
Anexei
3
la
Prezentul
Regulament.
Premiul se acorda doar daca se completeaza cu "DA" in rubrica „daca ati luat cunostinta si sunteti de acord cu
Regulamentul campaniei”.
Art. 3 Litigii
Orice potentiale litigii aparute intre organizatori si participantii la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila,
iar, in caz de litigiu, de instantele judecătorești competente din Bucuresti.
Art. 4 Disponibilitatea regulamentului Programului
Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarui participant pe site-urile www.ecotic.ro, sau la Caravana
ECOTIC.
Art. 5 Protectia datelor cu caracter personal. Informare cu privire la datele personale prelucrate si drepturi.
5.1. Dorim sa va asiguram ca Organizatorii respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter personal,
Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ca iau toate masurile pentru aplicarea
practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a prelucrarii datelor cu caracter
personal ale participantilor.
5.2
Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt: nume, prenume și semnătură. Ele se prelucrează
în formă fizică (pe borderou) și electronică.
5.3
Organizatorii prezentului Program sunt operatori asociați de date cu caracter personal, după cum
urmează:
• 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, adresa de e-mail
office@ecotic.ro, adresa de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC
este dpo@ecotic.ro. Orice cereri referitoare la datele personale prelucrate de ECOTIC ca parte a
acestei Campanii vor fi transmise la aceasta adresa de email.
5.4
Prelucram aceste date:
Pentru nume, prenume și semnătură: pentru aducerea la îndeplinire a scopului Campaniei, la care
Participantul este de acord să participe, conform prezentului Regulament, care reprezintă contractul
dintre părți, exclusiv pentru scopul derulării Campaniei și al identificării câștigătorilor din cadrul
Campaniei. Nu vom folosi datele pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioară. Aceste date
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personale colectate în campanie se vor păstra de către ECOTIC vreme de 6 ani si jumatate după

3

finalizarea campaniei, în scopul demonstrării derulării sale și a premierii, cu privire la care acest Operatorare un interes
legal de păstrare. De asemenea, aceste date se păstrează și pot fi prezentate autoritățilorde mediu pentru aducerea la
îndeplinire a unei obligații legale, întrucât autoritatile de mediu verifica modalitatea in care sunt colectate deseurile
de echipamente electrice si electronice, conform legislatiei in vigoare (de pilda, Ordin 578/2006), din punct de vedere
fiscal (art. 110 din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală), iar ECOTIC este obligata sa prezinte dovezi
cu privire la sursa / trasabilitateadeseurilor colectate si sa mentina evidenta documentelor fiscale pana la expirarea
termenului de prescriptie.
5.5.
ECOTIC nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație
internațională.
5.6
Participantii au dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare ce îi
privesc, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul
de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Participanții au de asemenea
dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment.
Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi:
- Pentru operatorul ECOTIC: contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul ECOTIC
dpo@ecotic.ro.
Data: 01.09.2022
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Anexa

1

1.

Durata și locul de desfășurare a Campaniei

1.1

Campania va incepe in data de 02.09.2022, la ora 12:00 si se va incheia in data de 04.09.2022, la ora
19:30.
Organizatorii își rezerva dreptul de a modifica/completa și/sau schimba prezentul Regulament, precum
și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a
participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea
modificărilor pe pagina de internet a Organizatorilor și/sau a Partenerului.

1.2

Campania va putea fi întrerupta în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorilor dar nu înainte
de a anunța Participanții, cel puțin prin publicarea pe pagina de internet a Organizatorilor si/sau
a Partenerului .
2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

3.

Drept de participare
Au drept de participare la Campanie toate persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani împliniți la data
începerii Campaniei care predau deșeuri pe toată perioada desfășurării campaniei respectând cerințele,
cu domiciliul stabil sau reședința în Romania și care respectă complet și necondiționat termenii și
condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare, individual, „Participantul” și, în mod
colectiv, „Participanți”).
Nu sunt eligibili pentru a participa la campanie: angajații ECOTIC precum și membrii familiilor acestora
(rudele de gradul I, sot/sotie). Categoriile mentionate mai sus pot preda orice tip de deseu conform Anexei
2, ca aport voluntar, fara a putea primi premiul instant.
Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a
prezentului Regulament.
Prin înscrierea în Campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Sunt eligibile persoanele care predau in nume propriu DEEE in cantitate de minima de 5 Kg.

Scopul Campaniei

3.1

Campania urmărește informarea și conștientizarea locuitoriilor privind importanța colectării separate și
a reciclării deșeurilor provenite din gospodării particulare. Obiectivul primordial al Campaniei îl constituie
dezvoltarea unei atitudini responsabile a cetățenilor față de mediul înconjurător. Campania de conștientizare
include, pe lângă latura informativ-educativă, și o componentă practică, aceea de predare a deșeurilor
provenite din gospodării particulare și recompensarea Participanților la predarea deșeurilor reciclabile în
Locația Campaniei.
3.2
Categoriile de deșeuri și criteriile de predare în cadrul prezentei campanii sunt detaliate în Anexa nr. 2 la
Regulament.
4.

Mecanismul Campaniei

4.1

Persoanele care predau DEEE (minim 5 kg) în intervalul 02-04.09.2022 sunt eligibile pentru
participare.
4.2
Fiecare Participant la Campanie poate preda deșeuri doar în nume personal.
4.3
Premiul instant la predare DEEE (minim 5 kg) este o sticla de aluminiu a carei valoare de achizitie este de
2.18 eur (faraTVA).
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7.

Impozit aferent premiilor
Organizatorii vor calcula, reține și vira în conformitate cu prevederile Titlului VIII din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, impozitul aferent venitului din premii, în
măsura in care premiul acordat unui singur câștigător depășește plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind
impozabil (600 de lei, valoarea cu TVA inclus). Impozitul va fi suportat de Asociația ECOTIC, in cazul de
fata nu se aplica.

8.

Regulamentul Campaniei

8.1

Regulamentul este întocmit și este pus la dispoziția celor interesați în mod gratuit de către Organizatori
pentru fiecare persoană care dorește să predea unul sau mai multe deșeuri provenit/provenite din
gospodării particulare, încadrate conform Anexei 2, prin această Campanie

8.2

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte
prevederile prezentului Regulament în mod integral și necondiționat.

9.
9.1

Incetarea Campaniei
Organizatorii pot decide încetarea prezentei Campanii înainte de data de 02.09.2022 (dată declarată de
final a Campaniei) din motive independente de voința sa, cum ar fi, dar fără a se limita la, apariția unui
eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, imposibilitatea de a continua
prezenta Campanie etc.

10.
10.1

Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale
amiabilă. În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecătorești competente din București.

11.

Protecția datelor cu caracter personal. Informare cu privire la datele personale prelucrate și drepturi.

11.1

Dorim să vă asigurăm că Organizatorii si Partenerii acestora respectă strict legislația privind protecția
datelor cu caracter personal, Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 și ca luăm
toate măsurile pentru aplicarea practică a principiilor de legalitate, transparență, minimizare și securitate
a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
Organizatorii prezentului Program sunt operatori asociați de date cu caracter personal, după cum

11.2

urmează:
•

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, adresa de e-mail
office@ecotic.ro, adresa de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC
este dpo@ecotic.ro. Orice cereri referitoare la datele personale prelucrate de ECOTIC ca parte a
acestei Campanii vor fi transmise la aceasta adresa de email.

11.3. Datele dvs. personale prelucrate în cadrul Campaniei sunt: nume, prenume și semnătură. Ele se
prelucrează în formă fizică (pe voucherele colectate) și electronică.
11.4. Prelucrăm aceste date în conformitate cu consimțământul dvs. exprimat odată cu completarea
formularelor de card de fidelitate și voucher, exclusiv pentru scopul derulării Campaniei și al identificării
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câștigătorilor din cadrul Campaniei. Nu vom folosi datele dvs. pentru niciun fel de ofertă sau campanie
ulterioară.
11.6
11.7

ECOTIC, nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație
internațională.
11.8
Datele personale colectate în campanie vor fi păstrate vreme de 6 ani si jumatate după finalizarea
campaniei, în scopul demonstrării derulării sale și a premierii, cu privire la care Operatorul are un interes
legitim. De asemenea, aceste date se păstrează și pot fi prezentate autorităților de mediu pentru
aducerea la îndeplinire a unei obligații legale, întrucât autoritatile de mediu verifica modalitatea in care
sunt colectate deseurile de echipamente electrice si electronice, conform legislatiei in vigoare (de pilda,
Ordin 578/2006), din punct de vedere fiscal (art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală), iar ECOTIC este obligata sa prezinte dovezi cu privire la sursa / trasabilitatea deseurilor colectate
si sa mentina evidenta documentelor fiscale pana la expirarea termenului de prescriptie.
11.9
Dumneavoastră aveți dreptul de a ne 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 dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de a
retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment. Intr-un astfel de
caz nu veți mai putea participa la Campanie, 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 ai Organizatorilor (ECOTIC) la dpo@ecotic.ro.
11.10 În 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).
11.11 Nu aplicăm niciun proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, în prelucrarea datelor
dvs.
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Anexa 2
LISTA CATEGORIILOR DE DEEE
(Conform anexei 3 din OUG 5/ 2015)
1. Echipamente e transfer termic:
- Frigidere, congelatoare, distribuitoare automate de produse reci, echipamente de aer condiționat, echipamente de
dezumidificare, pompe de căldură, radiatoare cu ulei și alte echipamente de transfer termic utilizând alte fluide decât apa
pentru transferul termic.
2. Ecrane monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cm2:
- Ecrane, televizoare, cadre foto LCD, monitoare, calculatoare portabile, calculatoare mici portabile.
3. Lămpi:
- Lămpi fluorescente drepte, lămpi fluorescente compacte, lămpi fluorescente, lămpi cu descărcare în gaze de înaltă
intensitate – inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice –, lămpi cu vapori de sodiu
la joasă presiune, LED.
4. Echipamente de mari dimensiuni:
- Mașini de spălat rufe, uscătoare de haine, mașini de spălat veselă, mașini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate
de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepția orgilor instalate
în lăcașe de cult, aparate de tricotat și țesut, unități centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de mari
dimensiuni, fotocopiatoare, automate cu monede de mari dimensiuni, dispozitive medicale de mari dimensiuni,
instrumente de supraveghere și control de mari dimensiuni, distribuitoare automate de produse și bancnote de mari
dimensiuni, panouri fotovoltaice.
5. Echipamente de mici dimensiuni:
- Aspiratoare, aparate de curățat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de
ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuțite electrice, fierbătoare de apă, ceasuri deșteptătoare și ceasuri de
mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru îngrijirea părului și de îngrijire corporală, calculatoare de buzunar,
aparate de radio, camere video, aparate video, echipamente de înaltă fidelitate, instrumente muzicale, echipamente de
reproducere a sunetului sau imaginilor, jucării electrice și electronice, echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism,
scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte electrice și electronice de
mici dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni, instrumente de supraveghere și control de mici dimensiuni,
distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice
integrate.
6. Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice de dimensiuni mici, nicio dimensiune
externă mai mare de 50 cm:
- Telefoane mobile, GPS, calculatoare de buzunar, routere, calculatoare personale, imprimante, telefoane fixe.
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Anexa 3
BORDEROU PREDARE-PRIMIRE
Localitate:
Data:

Nr.
crt.

Nume

Prenume

Tip deseu predat

Cantitate
estimata
(buc)

Cantitate
estimata
(kg)

Sticla

Se completeaza cu "DA"
daca sunteti de acord cu * prelucrarea datelor mele
personale:
nume,
prenume; semnătură ca
expresie
a
consimțământului

Se completeaza cu "DA"
daca sunteti de acord cu *
- prelucrarea datelor
mele personale - imagini

Semnatura

1
2
3
*Dorim sa va asiguram ca Organizatorii respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, Regulamentul General privind Protectia Datelor
nr. 679/2016 si ca iau toate masurile pentru aplicarea practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a prelucrarii datelor cu
caracter personal ale participantilor.
Datele personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt: nume, prenume și semnătură. Ele se prelucrează în formă fizică (pe borderou) și electronică.
Organizatorii prezentului Program sunt operatori asociați de date cu caracter personal, după cum urmează:
•
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, adresa de e-mail office@ecotic.ro, adresa de contact
ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC este dpo@ecotic.ro. Orice cereri referitoare la datele personale prelucrate de ECOTIC ca parte a acestei Campanii vor fi transmise la aceasta adresa de
email.
Prelucram aceste date: Pentru nume, prenume și semnătură: pentru aducerea la îndeplinire a scopului Campaniei, la care Participantul este de acord să participe, conform prezentului Regulament, care reprezintă
contractul dintre părți, exclusiv pentru scopul derulării Campaniei și al identificării câștigătorilor din cadrul Campaniei.
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Nu vom folosi datele pentru niciun fel de ofertă sau campanie ulterioară. Aceste date personale colectate în campanie se vor păstra de către ECOTIC vreme de 6 ani si jumatate după finalizarea campaniei, în scopul
demonstrării derulării sale și a premierii, cu privire la care acest Operator are un interes legal de păstrare. De asemenea, aceste date se păstrează și pot fi prezentate autorităților de mediu pentru aducerea la îndeplinire a
unei obligații legale, întrucât autoritatile de mediu verifica modalitatea in care sunt colectate deseurile de echipamente electrice si electronice, conform legislatiei in vigoare (de pilda, Ordin 578/2006), din punct de
vedere fiscal (art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală), iar ECOTIC este obligata sa prezinte dovezi cu privire la sursa / trasabilitatea deseurilor colectate si sa mentina evidenta documentelor
fiscale pana la expirarea termenului de prescriptie.
ECOTIC nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație internațională.
Participantii au dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare ce îi privesc, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea
acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Participanții au de asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea
datelor personale în orice moment.
Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi:
Pentru operatorul ECOTIC: contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul ECOTIC dpo@ecotic.ro.
Am fost informat că operatorii asociați ECOTIC prelucrează datele mele cu caracter personal (nume, prenume, semnătură), colectate prin borderoul de predare-primire, în baza interesului legitim al acestora legat de
corecta desfășurare a campaniei.
Am citit și am înțeles condițiile în care sunt prelucrate datele mele cu caracter personal, în Regulamentul Campaniei „Caravana ECOTIC la DN1Value Centre”.
Am fost informat că aceste informații se găsesc și pe www.ecotic.ro.
Știu că pot să îmi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal prin trimiterea unui email către dpo@ecotic.ro.
Înțeleg că este posibil ca datele mele să continue a fi prelucrate de ECOTIC chiar dacă mi-am retras consimțământul, dacă ECOTIC au 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.
Organizatorul Campaniei nu va utiliza datele de identificare ale participantilor. Datele din borderou au ca scop acoperirea cerintelor legislative in vigoare, conform Ordinului 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei
de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, art 97.
ECOTIC 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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