ANEXA 1
Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si de transmitere, prelucrare si
consultare a informatiilor
Subsemnatul _____________________________________________, domiciliat în localitatea
___________________________________________, cunoscând că falsul în declaraţii este
pedepsit de legea penală, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal, imi exprim in
mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor mele personale*, conform
Regulamentului (UE) 16/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, de catre MARS Romania
S.R.L., in calitate de Operator , prin intermediul TNDC Advertising S.R.L., in calitate de Persoana
împuternicită de catre Operator, pentru urmatoarele scopuri: derularea Campaniei
Promotionale intitulata “Cel mai scurt drum către premiul visat” (denumita in continuare
„Campania”), validarea castigatorilor, atribuirea premiilor, publicarea castigatorilor Campaniei
Promoționale, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii,
solutionarea eventualelor reclamatii cu privire la derularea Campaniei Promoționale,
indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la: plata
impozitului pe venitul din premii, afisarea numele castigatorului si a premiului)
Declar ca am citit si am inteles toate prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei
Promoționale, acceptandu-le ca atare, in acelasi timp confirm ca prin prevederile din Sectiunea
Date cu caracter personal din Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale mi s-au adus la
cunoştinţă toate drepturile mele prevăzute în Regulamentului (UE) 16/679 , cat si masurile luate
de catre Operator, prin Imputernicit, cu privire la confidentialitatea si securitatea datelor
procesate detaliate in Sectiunea Date cu caracter personal .
De asemeni, sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal catre terti (Touch
Communications, More Results Marketing, Nemo Express Curier, ProCont Consult, Birou
Individual Notarial Probatio).
*Datele cu caracter personal prelucrate sunt : nume, prenume, telefon, email, adresa expeditie
premiu, , CNP (doar în cazul premiilor cu valoare mai mare de 600 RON).
Subsemnatul, _____________________________________, declar că, înainte de semnarea
declaraţiei, am citit personal conţinutul acesteia, şi am constatat că aceasta corespunde voinţei
mele, drept pentru care semnez mai jos.

Semnatura,
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