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ANEXA 1 
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

                                                              Concursuri organizate pe www.creator.iqads.ro 

 

  

 

Prezenta Informare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal stabileste modul cum British 

American Tobacco(Romania) Trading S.R.L., cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti (DN1) nr. 1A, Cladirea A 

(etaj 3) si Cladirea B2 (etajele2-4), Bucuresti, CUI RO8808452, J40/7802/1996, email 

BAT@directmarketing.ro,telefon 0800.0800.44 („BAT Romania”), colecteaza si foloseste datele dvs. cu 

caracter personal in concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor 

cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”). 

 

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos pentru a intelege cum sunt folosite datele cu caracter 

personal pe care ni le furnizati: 

 

 

I. Ce date cu caracter personal prelucram si in ce scop?  

 

BAT Romania este distribuitorul pe piata din Romania a produselor de noua generatie „heat not burn” glo 

si Neostiks. Daca sunteti o persoana cu varsta de minim 18 ani si ati furnizat datele dvs. cu caracter personal 

cu ocazia participarii dumneavoastra la un concurs organizat de BAT Romania pe www.creator.iqads.ro, 

prelucram datele dvs. personale pentru scopurile descrise mai jos: 

 

1. Concursuri 

 

Cu ocazia inscrierii dumneavoastra la concursul comunicat pe platforma www.creator.iqads.ro, Blue Idea 

Online SRL va transmite catre BAT Romania urmatoarele date: 

- numele si prenumele dvs. pentru identificare; 

- data nasterii dumneavoastra pentru a ne asigura ca sunt indeplinite conditiile de participare si/sau 
validare in cazul in care suntei castigator al unui premiu; 

- adresa de e-mail in cazul in care veti castiga un premiu ce se poate transmite doar in format 

electronic; 

- titlul si lucrarea dumneavoastra inscrisa la concurs. 

 

Cu ocazia contactarii dumneavoastra pentru a va putea transmite premiul castigat, BAT Romania va colecta 

si folosi urmatoarele date: 
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- numarul dvs. de telefon in cazul in care ne precizati expres ca doriti sa fiti contactat in acest fel pe 

parcursul procesului de validare si intrarea in posesie a premiului; 

- numarul dvs. de cont bancar, atunci cand premiul este banesc. 

 

2. Plata impozitelor 

 

Prelucram codul numeric personal si copia de pe cartea de identitate in scopul completarii conform legii a 

declaratiei de venit si platii impozitului aferent, in cazul in care suntem obligati conform Codului Fiscal sa 

platim in numele dvs. impozit pe venitul din premii. 

 

 

II. In baza carui temei prelucram datele dvs.? 

 

1. Executare si incheiere contract 

 

Atunci cand va inscrieti in concurs, prelucram datele dvs. cu caracter personal in baza unui temei 

contractual, reprezentat de regulamentul concursului pe care il acceptati cand inititati participarea. O parte 

dintre datele cu caracter personal necesare pentru participarea la concurs sunt transferate catre BAT 

Romania in baza acordului dvs. de transfer acordat pe platforma www.creator.iqads.ro. Acest acord nu 

presupune folosirea tuturor datelor personale detinute/inregistrate de platforma ci strict doar datele  cu 

caracter personal necesare participarea la concurs si pentru care exista acord de transfer. 

 

Desi nu este obligatoriu sa ne furnizati datele, fara acestea nu veti putea participa la concurs sau nu veti 

putea intra in posesia premiului. 

 

2. Obligatie legala 

 

Prelucram datele dvs. atunci cand BAT Romania trebuie sa indeplineasca o obligatie legala din Codul Fiscal 

sau alte prevederi legale aplicabile (cum ar fi cazul in care castigati un premiu in urma participarii la unul 

dintre concursurile/campaniile promotionale organizate de noi). 

 

III. Cat timp stocam datele dvs.? 

 

Stocam datele dvs. necesare pentru participarea la concurs (nume si prenume, data nasterii, adresa de e-

mail, titlul si lucrearea trimisa, numarul de telefon si contul Iban)  pe perioada desfasurarii concursului si 

atat timp cat informatia referitoare la concurs si interactiunile consumatorilor din concurs este necesara, 

dar fara sa depaseasca 60 de zile de la incetarea concursului.  

 

De asemenea datele dvs. precum numele si prenumele, titlul si lucrarea dumneavoastra sunt stocate in 

platformele de social media (Instagram) conform termenilor si conditiilor acestora.  
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Codul numeric personal si copia de pe cartea de identitate necesare pentru declaratia de venit si plata 

impozitului venitul din premii se pastreaza pe perioada ceruta de legislatia fiscala pentru pastrarea 

documentelor contabile justificative. 

 

IV. Cine are acces la datele dvs.? 

 

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, BAT Romania utilizeaza serviciile mai multor parteneri 

contractuali ce au calitatea de destinatari ai datelor dvs. Acestia pot avea calitatea de imputerniciti, iar 

acestora le pot fi furnizate unele dintre date dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate in limitele 

obligatiilor pe care si le-au asumat fata de BAT Romania si cu respectarea stricta a instructiunilor BAT 

Romania cu privire la prelucrarea acestor date. Datele cu caracter personal pe care le transmitem catre 

imputerniciti sunt limitate la informatiile minim necesare pentru prestarea respectivelor servicii. 

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram prelucreaza datele dvs. cu 

caracter personal in conditii de siguranta si securitate. 

 

Vom da acces la datele dvs. cu caracter personal: 

 
➢ furnizorilor nostri de servicii de marketing digital cu privire la verificarea indeplinirii conditiilor de 

participare la promotie/concurs si selectie a castigatorilor; 

 

➢ furnizorilor nostri de servicii legate de gestionarea relatiei cu dvs. cu privire la predarea premiilor 

si a formalitatilor legale; 

 

 

La cerere, va putem oferi informatii detaliate despre furnizorii mentionati mai sus si serviciile pe care le 

presteaza in gestionarea relatiei noastre cu dvs. BAT Romania se va asigura ca ia toate masurile interne si 

referitoare la furnizorii sai pentru asigurarea confidentialitatii datelor dvs. cu caracter personal. BAT 

Romania nu va vinde niciodata datele dvs. cu caracter personal si nu achizitioneaza date cu caracter 

personal. 

 

Datele cu caracter personal pot fi dezvaluite si catre autoritati publice, atunci cand exista o obligatie legala. 

 

V. Care sunt drepturile dvs. in relatia cu BAT Romania? 

 

Dorim sa ne asiguram ca drepturile dvs. legate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt respectate 

in totalitate. Va prezentam mai jos care sunt aceste drepturi si cum le puteti exercita. 

 

1. Dreptul de acces la datele dvs. 

 

Ne puteti contacta in orice moment pe adresa de email BAT@directmarketing.rosau la telefon 

0800.0800.44 pentru informatii despre datele dvs. cu caracter personal pe care le stocam si prelucram. In 
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acest caz, va vom confirma daca prelucram sau nu aceste date si va putem da acces la datele dvs. (inclusiv 

o copie a acestora). 

 

2. Dreptul la rectificarea si actualizarea datelor dvs. 

 

Daca constatati ca datele pe care le detinem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete ori nu mai sunt de 

actualitate, ne puteti contacta in orice moment pe adresa de email BAT@directmarketing.rosau la telefon 

0800.0800.44 cu o solicitare de rectificare sau de actualizare a datelor. In acest caz, in functie de solicitarea 

dvs. putem reveni cu o cerere de informatii suplimentare pentru a valida ca solicitantul este chiar 

detinatorul datelor pe care le stocam. 

 

3. Dreptul la stergerea datelor dvs. 

 

Aveti dreptul sa vi se stearga datele cu caracter personal in urmatoarele situatii: 
➢ La initiativa BAT Romania, in una din urmatoarele situatii: 

 

o daca scopul pentru care v-ati dat acordul nu mai este de actualitate; 

o daca se constata ca datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal; 

o daca BAT Romania este supusa unei obligații legale de stergere in temeiul dreptului 

Uniunii sau al dreptului roman. 

 
➢ La cererea dvs.daca ati anuntat BAT Romania ca va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter 

personal si nu exista motive legitime care sa aiba prioritate pentru a continua prelucrarea. 

 

Ne puteti contacta in orice moment pe adresa de email BAT@directmarketing.rosau la telefon 

0800.0800.44 cu o solicitare de stergere a datelor. In acest caz, in functie de solicitarea dvs. putem reveni 

cu o cerere de informatii suplimentare pentru a valida ca solicitantul este chiar detinatorul datelor pe care 

le stocam. 

 

4. Dreptul la restricționarea prelucrarii datelor dvs. 

 

Puteti sa ne adresati o cerere de a restrictiona prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, atunci cand: 

 

(a) considerati ca datele pe care le detinem despre dvs. nu sunt exacte; in acest caz, vom bloca 

prelucrarea datelor dvs. pana cand ne vom lamuri, impreuna cu dvs., cu privire la exactitatea 

acestora; 

 

(b) prelucrarea este ilegala si nu doriti sa va stergem datele, in schimb doriti sa restrictionam utilizarea 

lor; 

 

(c) aveti nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanța si ni 

le solicitati, desi BAT 
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Romania nu mai are nevoie de ele; sau 

 

(d) v-ati opus prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada in care vom face verificari 

daca prelucrarea 

este sau nu legitima (respectiv daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor 

dvs.). 

 

Va informam ca restrictionarea prelucrarii datelor dvs. nu conduce la stergerea acestora, ci doar la 

blocarea folosirii lor. Pentru restrictionarea prelucrarii oricaror date personale pe care le detinem despre 

dvs. ne puteti contacta in orice moment pe adresa de email BAT@directmarketing.rosau la telefon 

0800.0800.44. In acest caz, in functie de solicitarea dvs. putem reveni cu o cerere de informatii 

suplimentare pentru a valida ca solicitantul este chiar detinatorul datelor pe care le stocam. 

 

5. Dreptul de a vi se porta datele 

 

La cererea dvs. va putem trimite dvs. sau entitatii indicate de dvs. un fisier cu datele dvs. cu caracter 

personal pe care le stocam, intr-un format care poate fi citit automat. Puteti solicita portarea datelor pe 

adresa de email BAT@directmarketing.ro sau la telefon 0800.0800.44. 

 

6. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. 

 

In orice moment, puteti sa va opuneti fata de prelucrarea datelor dvs. in considerarea situatiei particulare 

in care va aflati, atunci cand prelucrarea se bazeaza pe interesul nostru legitim. BAT Romania va respecta 

acest drept si va inceta prelucrarea conform optiunii dvs. 

 

Ne puteti contacta in orice moment pe adresa de email BAT@directmarketing.rosau la telefon 

0800.0800.44 cu o solicitare. In acest caz, in functie de solicitarea dvs. putem reveni cu o cerere de 

informatii suplimentare pentru a valida ca solicitantul este chiar detinatorul datelor pe care le stocam. 

 

7. Dreptul de a depune o plangere in fața Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal 

 

Daca sunteti nemultumit de solutionarea oricareia dintre cererile dvs. de catre BAT Romania sau daca 

doriti sa va adresati autoritatii publice competente in rezolvarea oricarei plangeri referitoare la prelucrarea 

datelor dvs. cu caracter personal de catre BAT Romania, o puteti face la: 

 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Sediu: B-dul G-ral. 

Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro 

 

Telefon:  +40.318.059.211 /+40.318.059.212 

Fax: +40.318.059.602 

http://www.dataprotection.ro/?page=contact 
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Procedura  de solutionarea  a  plangerilor  cetatenilor  si  modelele  de plangeri  gasiti  pe  website-ul  

Autoritatii  la  adresa: 

http://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro 

 

VI. Modificari la aceasta Politica 

 

Prezenta Politica de Confidentialitate poate suferi modificari si poate fi actualizata de catre BAT Romania, 

dupa cum va fi necesar. BAT Romania va va notifica cu privire la orice modificari materiale sau substantiale 

ale acestei Politici si se va asigura ca respectiva notificare este efectuata intr-o maniera care asigura luarea 

acestora la cunostinta 
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