Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
ale Participanților la Programul Liga Elevilor Meseriași
Prin prezenta Notă de informare, Participații la Programul Liga Elevilor Meseriași („Programul”),
atât în etapa de Concurs, cât și ulterior, în etapa de participare la Program a persoanelor selectate
în urma Concursului, sunt informați cu privire la:
1. Identitatea Operatorului de date cu caracter personal, respectiv: OMV PETROM S.A.,
societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Str. Coralilor, nr. 22, sector 1 (Petrom City),
Bucureşti, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/8302/1997,
şi având codul de înregistrare fiscală RO 1590082
2. Destinatarii datelor: datele cu caracter personal pot fi transmise împuterniciților, partenerilor
contractuali sau altor persoane implicate în Program, prestatorilor de servicii contabile, prestatorilor
de servicii juridice, servicii IT, către alți prestatori implicați în Program, precum și către autorități
publice, auditori, instituții, organe de cercetare penale, instanțe de judecată, care solicită
Operatorului astfel de informații.
3. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, profesie / ocupație, funcție, loc de muncă / de
învățământ, date legate de activitate, imagine, voce, telefon, adresa de email, data nasterii, precum
și alte date pe care le veți furniza în mod voluntar. Opțional, vă puteți oferi consimțământul pentru
prelucrarea de înregistrări audio/video, fotografii realizate în cadrul Programului.
4. Scopul pentru care prelucrăm date personale: asigurarea cadrului legal al Programului,
asigurarea înscrierilor la Concurs, pentru pentru oferirea de răspunsuri la eventualele reclamații
plasate, participarea la activitățile Programului, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin
conform legislației speciale privind desfășurarea Programului și, în situațiile pentru care avem
consimțământul expres al persoanelor vizate, în scop de marketing și publicitate.
5. Temeiurile prelucrării: prelucrarea este necesară pentru asigurarea accesului în Program (atât
în faza de Concurs cât și, ulterior, în faza de derulare), îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în
cadrul Programului. Date precum adresă de email, nr. de telefon, foto, video, vor fi prelucrate numai
în baza consimțământului expres al Participanților la Program.
6. Durata prelucrarii: Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada
de timp necesara atingerii scopurilor prelucrării, așa cum sunt ele menționate mai sus, si cu
respectarea reglementarilor legale în vigoare pentru fiecare categorie de date și, în orice caz, pentru
o durată de minim 5 ani de la data încetării raporturilor cu persoana vizată.
7. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal: Operatorul vă informează că evaluează
și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei
prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
8. Drepturile dumneavoastră în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare
ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces
la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest
sens catre operator;
Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa
solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter
personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale in situatia in care acestea
sunt incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in situatiile in care (i)
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal
pentru prelucrare), (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar
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persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare, (iii)
persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii
prelucrarii care prevaleaza, (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea
este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania, sau (vi) datele cu caracter
personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale oferite catre
copii (daca este cazul), pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;
Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii
in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o
perioada care ii permite operatorului sa verifice exectitatea datelor dumneavoastra cu caracter
personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter
personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are
nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate
mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept
in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica
daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe
consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul
retragerii consimtamantului;
Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate
de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim
si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing
direct, inclusiv crearii de profiluri;
Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in
mod similar intr-o masura semnificativa;
Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter
personal, pe care le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care
poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care
prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este
efectuata prin mijloace automate;
Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.
Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment. In vederea exercitarii
acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format
electronic la urmatoarea adresa de e-mail: privacy@petrom.com.
9. Responsabilul cu Protectia Datelor
Puteti adresa orice intrebare cu privire la acest document Responsabilului cu Protectia Datelor, care
poate fi contactat prin intermediul adresei de e-mail: privacy@petrom.com.

10. Transferul datelor cu caracter personal in afara tarii
In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi
transferate in afara tarii catre state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic
European (“SEE”).
Astfel, va informam ca orice transfer efectuat de catre Societate catre un stat membru UE sau SEE
va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protectia datelor nr. 2016/679
adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).
Datele cu caracter personal mentionate in aceasta notă de informare nu sunt transferate catre state
care nu asigura protectie adecvata in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.
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11. Procesul decizional automatizat și crearea de profiluri
Datele cu caracter personal mentionate in prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale
automatizate, inclusiv creare de profiluri.

12. Refuzul prelucrarii si consecintele sale
Datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. In
situatia in care nu furnizați datele cu caracter personal in scopul mentionat mai sus, aceasta atrage
imposibilitatea participării în Programul.

Data 9.05.2019
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