POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prin prezenta Politică de confidențialitate („Politica”), Quadrant Amroq Beverages S.R.L.
(„Quadrant” sau „noi”), în calitate de organizator al campaniei „Accepta Provocarea Gustului”
(conform Regulamentului oficial al campaniei) și operator de date cu caracter personal, dorește să
vă asigure, pe această cale, că protecția datelor cu caracter personal, precum și confidențialitatea
acestora reprezintă obiective majore pentru noi.
În acest sens, orice date cu caracter personal („Date Personale”) vom colecta în contextul
participării dvs. la campania „Accepta Provocarea Gustului” vor fi prelucrate în concordanță cu
dispozițiile Regulamentului General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 („RGPD”), precum și a
legislației subsecvente în domeniu.
În ce scopuri prelucrăm Datele Personale
Quadrant colectează și prelucrează Datele Personale în următoarele scopuri:
i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

organizarea și derularea campaniei „Accepta Provocarea Gustului”, inclusiv pentru
soluționarea eventualelor plângeri formulate de Participant în legătură cu desfășurarea
Campaniei, în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului
Campaniei;
îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Organizatorului (cum ar fi cele în materie
financiar-contabilă, fiscală, de arhivare), inclusiv soluționarea unor eventuale cereri privind
exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal, în temeiul obligației legale;
soluționarea altor plângeri decât cele menționate la punctele i. – ii. de mai sus, formulate de
persoanele care se consideră vătămate, în temeiul interesului legitim al acestuia;
apărarea drepturilor acestuia, punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru
apărarea în instanță și/sau inițierea altor proceduri judiciare sau administrative, inclusiv
pentru investigarea eventualelor încălcări, în temeiul interesului legitim al acestuia;
realizarea diverselor raportări, analize, studii statistice, documentarea privind modul în care
se derulează campania „Accepta Provocarea Gustului” și succesul acesteia, inclusiv
promovarea campaniei prin material promoționale și publicitare ulterioare, în temeiul
interesului legitim al acestuia;
activități de marketing direct precum transmiterea de comunicări comerciale prin diverse
mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin
lege) cu privire la alte acțiuni/campanii viitoare ale Organizatorului, transmiterea de
materiale publicitare, informative și/sau obiecte promoționale și/sau mostre, întotdeauna
din partea sau în numele Organizatorului sau în numele altor societăți din grupul PEPSICO
în măsura în care v-ați exprimat consimțământul în acest sens.
Notă: Acest acord poate fi retras oricând, prin transmiterea unei solicitări la adresa de email:
promotiepepsi@voxline.ro sau la adresa din Calea Văcărești, nr. 391, etaj 4, sector 4,
București, România. Orice retragere conform prezentului paragraf va produce efecte pentru
viitor și nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate anterior retragerii consimțământului.

Ce categorii de Date Personale prelucrăm?
Dacă alegeți să participați la campania „Accepta Provocarea Gustului”, noi vom prelucra numele
și prenumele dvs., vârsta (intervalul de vârstă în care vă încadrați), preferința cu privire la băuturile
degustate. Furnizarea acestor date este obligatorie pentru participarea la campanie (derularea
contractului reprezentat de acceptarea Regulamentului oficial al campaniei), iar în eventualitatea
unui refuz din partea dumneavoastră suntem în imposibilitate de a asigura participarea dvs. la
campania „Accepta Provocarea Gustului”.
În cazul în care v-ați exprimat consimțământul pentru activități de marketing, vom prelucra și
adresa de e-mail furnizată la momentul bifării consimțământului. Furnizarea acestei categorii de
date este voluntară.
În scopul detaliat la punctul v. de mai sus, respectiv pentru documentarea privind modul în care
se derulează campania „Accepta Provocarea Gustului” și succesul acesteia, inclusiv promovarea
Campaniei, Organizatorul va realiza filmări video și/sau fotografii la locațiile în care se desfășoară
Campania potrivit Regulamentului oficial (a se consulta secțiunile 3 și 9 din Regulament). Deși nu
în mod direct, este posibil ca în astfel de înregistrări video/fotografii să fie surprinse și
imaginea/vocea participanților la Campanie.
În cazul în care ați încheiat un acord separat cu Organizatorul în scopul utilizării imaginii, atunci
aceste date (i.e., imaginea, vocea) vor fi prelucrate în vederea derulării acelui acord (contract).
Cui dezvăluim Datele Personale?
Pentru a îndeplini scopurile mai sus-menționate, Quadrant poate dezvălui, după caz, o parte sau
toate Datele Personale următoarelor categorii de destinatari: altor companii din același grup cu
Quadrant (grupul PEPSICO), entităților care asistă Quadrant în organizarea campaniei „Accepta
Provocarea Gustului” (de ex., agenția, auditorii din partea agențiilor de cercetare) și prelucrarea
Datelor Personale colectate în cadrul acestei campanii, partenerilor contractuali ai Quadrant,
autorităţilor competente, conform prevederilor legale în vigoare, precum și publicului.
Pe ce durată prelucrăm Datele Personale?
Datele Personale vor fi prelucrate pe durata necesară desfăşurării Campaniei, iar ulterior, în
vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, legislaţia
financiar-contabilă, fiscală, respectiv de arhivare.
În măsura în care v-aţi exprimat acordul cu privire prelucrarea Datelor Personale pentru activităţi
de tip marketing direct, aceste date vor fi prelucrate până la exercitarea dreptului de opoziţie sau
până la retragerea consimţământului.
De asemenea, Datele Personale (cum ar fi imaginea, vocea) prelucrate potrivit secțiunii 9 din
Regulament (“Publicitate”), respectiv imaginile Participanților, vor fi prelucrate pe o durată de [1
an] de la momentul participării la Campanie.

Ce drepturi aveți cu privire la prelucrarea Datelor Personale?
În calitate de persoane vizate de activitățile de prelucrare beneficiați de următoarele drepturi
conform prevederilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal:
a) acces la date: puteți solicita și primi o confirmare de la Organizator cu privire la detaliile
prelucrărilor de date (ce date prelucrăm și în ce scop, unde și cât timp le stocăm, cine are
acces la ele etc);
b) rectificare: dacă datele pe care le utilizăm sunt inexacte sau incomplete le puteți actualiza
printr-o cerere (exemplu: dacă v-ați schimbat numărul de telefon sau adresa de e-mail ne
puteți contacta pentru a actualiza aceste date). Acest drept poate fi exercitat împreună cu cel
de restricționare sau cu cel de opoziție;
c) ștergere: puteți solicita să ștergem o parte sau toate datele pe care le avem despre
dumneavoastră.
Important! Nu vom putea da curs cererii în toate cazurile (exemple: legea ne obligă să păstrăm
datele o anumită perioadă; datele ne sunt utile pentru un interes legitim precum apărarea
unui drept în instanță);
d) restricționare: puteți solicita să nu utilizăm datele care vă privesc, ci doar să le stocăm până
la rezolvarea unei alte solicitări pe care ne-ați transmis-o și anume:
➢ solicitare de rectificare a datelor;
➢ opoziție față de ștergerea datelor în situația unei prelucrări ilegale;
➢ solicitarea de furnizare a anumitor date pentru apărarea unui drept;
➢ opoziție față de prelucrarea datelor – a se vedea pct. (f) de mai jos.
e) portabilitate: puteți cere ca datele pe care ni le-ați furnizat să vă fie comunicate pe un suport
utilizat în mod curent, într-un format care poate fi citit automat. De asemenea, puteți cere ca
datele care vă privesc să fie trimise către un alt operator.
Important! Legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru datele prelucrate anterior în baza
consimțământului dumneavoastră sau pentru derularea contractului încheiat cu noi și doar
dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automate.
f) opoziție: vă puteți opune prelucrărilor de date derulate pe baza interesului nostru legitim.
Important! Legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru prelucrările realizate în scop de
marketing direct (exemplu: dacă primiți e-mailuri cu reclame de la noi ne puteți solicita
dezabonarea). În celelalte cazuri, vom pune în balanță interesele noastre și respectiv situația
dumneavoastră particulară pentru a lua o decizie finală. De aceea, vă rugăm să ne explicați și
de ce vă opuneți prelucrării atunci când formulați cererea.
g) procesul decizional automatizat: ca regulă, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii
automate, dacă aceasta produce efecte legale sau vă afectează similar, într-o măsură
semnificativă (exemplu: refuzul automat de a încheia un contract cu dumneavoastră, bazat
pe o prelucrare automată de date).
Important! În anumite situații legea ne permite să luăm astfel de decizii atunci când avem
consimțământul dumneavoastră sau dacă decizia este luată în baza executării contractului pe
care îl avem încheiat cu dumneavoastră. În aceste situații, veți avea dreptul să contestați

decizia, să vă exprimați punctul de vedere și să obțineți o verificare din partea unui factor
uman. De asemenea, sunt situații în care legea ne obligă să implementăm asemenea procese
decizionale automatizate.
h) retragerea consimțământului: dacă prelucrăm
dumneavoastră, îl puteți retrage oricând.

datele

pe

baza

consimțământului

Important! Retragerea consimțământului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrările
efectuate în alt scop, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.
i) plângere: dacă sunteți nemulțumit, vă puteți adresa oricând Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 2830, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania) sau instanțelor competente.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus la punctele a) – h), precum şi pentru solicitarea
de informaţii suplimentare privind aceste drepturi sau modul în care vă prelucrăm datele, vă puteţi
adresa cu o cerere transmisă Quadrant la adresa din Calea Văcărești, nr. 391, etaj 4, sector 4,
București, România sau la adresa de e-mail: promotiepepsi@voxline.ro.
*****

