Inform area Participantului in Cam pania
“Alim enteaza cu MOL EVO si poti castiga 1 Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC"
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, actualizata la 28.06.2021 cu prevederi legate de inscrierea
prin aplicatia MOL Go

Operatori asociați de Date Personale:
MOL România, cu sediul în Cluj-Napoca, Clădirea C-D The Office, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77,
Etaj 1, Camera C.1.1, judetul Cluj, RO 7745470, J12/729/2000 (“MOL România”)
MOL Hungarian Oil & Gas Public Limited Company, cu sediul în H-1117 Budapest, Október
huszonharmadika utca 18, Ungaria, dpo@mol.hu, nr. înregistrare Cg. 01-10-041683, cod fiscal 10625790-244 (“MOL Plc”)
Drepturile prevăzute de lege pot fi exercitate cu privire la și în raport cu fiecare dintre operatori.

(i)
(ii)

Categorii de Date Personale prelucrate:
(i)

(ii)
(iii)

date de identificare:
nume, prenume, identificatori IT, adresa IP, date criptate de utilizare a paginii campaniei colectate
prin intermediul cookie-urilor, seria cardului MultiBonus (daca există);
Nume, prenume, semnatura in cazul castigatorilor tuturor premiilor, iar adresa, cod numeric personal
(CNP) numai in cazul castigatorilor autoturismului Mercedes-Benz GLB 200 4MATIC si ai celor 36
seturi de calatorie Mercedes-Benz;
date de contact: nr de telefon mobil, e-mail;
date de tranzactionare: ziua tranzactiei si codul promotional de pe bonul fiscal, tipul de carburant
alimentat (EVO sau EVO Plus).

Persoane îm puternicite de Operator in activitatea de procesare a datelor:
1) S.C. Sunshine Digital Com m unication, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/465/19.02.2014,
RO 31206001, cu sediul în Str. Lucian Blaga 21, Otopeni, Ilfov, cont virament nr. RO62BTRLRONCRT02035802 01,
deschis la Banca Transilvania. Categorii de Date Personale prelucrate de S.C Sunshine Digital Communication : (i) date
de identificare: nume, prenume, (ii) date de contact: e-mail. Scopul prelucrarii este trimiterea de comunicari de
marketing in numele Operatorului.
2) S.C. TACT S.R.L., sediu social: Aleea Negoiu, nr. 4/30, Cluj-Napoca, punct de lucru: str. Patriciu Barbu, nr. 13, Cluj Napoca, C.I.F.: RO15881952, Nr. ord. Registru Com.: J12/3129/2503.
Prin sub-imputernicit:
Mediapost HIT MAIL, cu sediul în Str. Siriului nr. 42-46, etaj 3, sect. 1 - Bucureşti, Cod Fiscal Nr. RO13351917,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/ 8295/2000.
Categorii de Date Personale prelucrate sunt: (i) date de identificare: data tranzactiei si codul promotional;
3) Artificial Digital Kft., 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9., in vederea dezvoltarii tehnice a paginii w eb de campanie,
ce include formularul de inscriere in Campanie, si a manipularii tehnice a bazei de participanti inscrisi in Campanie si
asigurarii de mentenanta tehnica la solicitarea Operatorului. Datele personale ale Participantilor la care are acces sunt:
nume, prenume, adresa email, telefon, data tranzactiei si codul promotional, adresa IP;
4) KMAK Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft., 5071 Besenyszög, Táncsics Mihály út 10., in vederea gazduirii
paginii w eb de Campanie evo.molromania.ro, manipularii tehnice a bazei de participanti inscrisi in Campanie si
asigurarii de mentenanta tehnica la solicitarea Operatorului. Datele personale ale Participantilor la care are acces sunt:
nume, prenume, adresa email, telefon, data tranzactiei si codul promotional, adresa IP.
5. MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapesta, Budafoki út 79.) – prestează servicii IT și de server legate strâns de
procesarea datelor.

6. AutSoft Kft. (1117 Budapesta, Neumann János u. 1. Infopark clădirea A, parter) – prestează servicii IT legate strâns
de procesarea datelor (dezvoltarea Aplicației).
7. AutSoft Kft.(1117 Budapesta, Neumann János u. 1. Infopark clădirea A, parter) – prestarea serviciilor IT și de
trimitere de email-uri legate strâns de procesarea datelor, dezvoltarea Aplicației.

1. Scopurile și tem eiul juridic al prelucrării

✓

✓

✓

Datele Personale ale Participantilor sunt prelucrate de către MOL România si MOL Hungarian Oil & Gas Public
Limited Company in scopul înscrierii în Campania “Alimenteaza cu MOL EVO si poti castiga 1 Mercedes -Benz GLB
200 4 MATIC" derulata de MOL România. În acest caz, prelucrarea Datelor Personale este necesară pentru
inscrierea / participarea la campania “Alimenteaza cu MOL EVO si poti castiga 1 Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC"
si validarea receptionarii premiilor de catre castigatori, dupa cum urmeaza:
Participarea in cam pania “Alim enteaza cu MOL EVO si poti castiga 1 Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC" în
vederea inm anarii celor 1500 prem ii constand in carduri de carburant MOL Gift in valoare de 150 lei, TVA
inclus, conform Regulam entului de funcționare a Cam paniei. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de
prelucrare este consimțământul Participantului pentru participarea in Campania “Alimenteaza cu MOL EVO si poti
castiga 1 Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC", prin completarea si semnarea unui tabel al castigatorilor din statia
MOL in care are loc predarea premiului. In acest sens vor fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume
si prenume, semnatura, cod promo si data tranzactiei.
Inscrierea/ participarea/ inm anarea premiului in cam pania “Alim enteaza cu MOL EVO si poti castiga 1
Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC" în vederea participarii la tragerea la sorti pentru castigarea unui
autovehicul Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC, conform Regulamentului de funcționare a Campaniei “Alimenteaza
cu MOL EVO si poti castiga 1 Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC"al MOL România. Temeiul juridic pentru aceste
operațiuni de prelucrare este consimțământul Participantului, în măsura în care acest consimțământ a fost acordat de
către Participant prin formularul online de inscriere de pe evo.molromania.ro si apasarea butonului “Trimite" sau prin
aplicatia MOL Go.
➢ In scopul inscrierii si participarii in Campania “Alimenteaza cu MOL EVO si poti castiga 1 Mercedes-Benz GLB
200 4 MATIC" vor fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:
o Pentru formularul de inscriere de pe evo.molromania.ro: nume si prenume, numar telefon mobil,
adresa email, data tranzactiei si codul promotional;
o In cadrul aplicatiei MOL Go: nume si prenume, numar de telefon mobil, adresa de email, furnizate la
inscrierea participantilor in programul de loialitate MultiBonus, seria cardului Multibonus alocata la
inregistrarea participantilor in programul de loialitate MultiBonus, datele de utilizare a cardului
MultiBonus (istoricul de tranzactii eligibile conform Regulamentului de funcționare a Campaniei
“Alimenteaza cu MOL EVO si poti castiga 1 Mercedes -Benz GLB 200 4 MATIC!”)
➢ In scopul inmanarii premiului, vor fi prelucrate si urmatoarele date cu caracter personal: , nume, prenume,
adresa, cod numeric personal (CNP), serie card MultiBonus (daca este cazul), data tranzactiei, cod
promotional.
Inscrierea/ participarea/ inm anarea prem iilor in cam pania “Alim enteaza cu MOL EVO si poti castiga 1
Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC" în vederea participarii la tragerilor la sorti pentru castigarea celor 36 Kituri
de calatorie Mercedes-Benz, conform Regulamentului de funcționare a Campaniei “Alimenteaza cu MOL EVO si poti
castiga 1 Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC" al MOL România. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare
este consimțământul Participantului, a fost acordat de către Participant prin formularul online de inscriere de pe
evo.molromania.ro si apasarea butonului “Trimite" sau prin aplicatia MOL Go.
✓ In scopul inscrierii si participarii in Campania “Alimenteaza cu MOL EVO si poti castiga 1 Mercedes -Benz GLB
200 4 MATIC" vor fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:
o Pentru formularul de inscriere de pe evo.molromania.ro: nume si prenume, numar telefon mobil,
adresa email, data tranzactiei si codul promotional;
o In cadrul aplicatiei MOL Go: nume si prenume, numar de telefon mobil, adresa de email, furnizate la
inscrierea participantilor in programul de loialitate MultiBonus, seria cardului Multibonus alocata la
inregistrarea participantilor in programul de loialitate MultiBonus, datele de utilizare a cardului
MultiBonus (istoricul de tranzactii eligibile conform Regulamentului de funcționare a Campaniei
“Alimenteaza cu MOL EVO si poti castiga 1 Mercedes -Benz GLB 200 4 MATIC!”)
✓ In scopul inmanarii premiului, vor fi prelucrate si urmatoarele date cu caracter personal: , nume, prenume,
adresa, cod numeric personal (CNP), serie card MultiBonus (daca este cazul), data tranzactiei, cod
promotional.

✓

✓

Transm iterea de m esaje de m arketing, pe e-mail, participanților care și-au exprimat consimțământul în acest
sens prin bifarea opțiunii „Sunt de acord să primesc informări de marketing pe e-mail in timpul si ulterior campaniei
“Alimenteaza cu M OL EVO si poti castiga 1 M ercedes-Benz GLB 200 4 M ATIC” din Formularul de înscriere în
campanie de pe evo.molromania.ro . Temeiul juridic pentru această operațiune este consimțământul participantului.
Retragerea consimtamantului se poate face oricand prin dezabonare prin accesarea link-ului aferent din cadrul
emailurilor primite.
Transm iterea de m esaje de m arketing, prin aplicatia MOL Go, participanților care și-au exprimat
consim țăm ântul în acest sens prin bifarea opțiunii „Vreau sa primesc oferte” din aplicatia MOL Go.
Comunicările se vor trimite in perioada derulării campaniei, adica intre 14.06.2021-05.09.2021, in perioada in care
aceasta promotie va fi prelungita conform unui Act Aditional la Regulamentul de funcționare a Campaniei “Alimenteaz a
cu MOL EVO si poti castiga 1 Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC" al MOL România și după terminarea campaniei, atât
timp cât participantul nu și-a retras consimțământul. Comunicarile vor cuprinde informații despre desfășurarea
campaniei și, ulterior campaniei, despre produsele MOL Romania, și vor fi transmise de către împuternicitul S.C.
Sunshine Digital Communication sau direct de catre MOL România.
MOL Rom ânia nu va lua nicio decizie bazată pe prelucrare autom ată privind Participantul, insa va crea un profil
al Participantului pentru a permite includerea acestuia în campaniile și comunicările de marketing legate de campania
curenta si, post-campanie, de serviciile MOL relevante pentru acesta, în principal, în funcție de: dacă acesta a folosit
in cadrul campaniei un card MultiBonus sau nu, ceea ce atestă statutul lui de Participant al programului MultiBonus ,
frecvența de interacțiune a Participantului cu platforma de înscriere în Campania “Alim enteaza cu MOL EVO si poti
castiga 1 Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC", numărul de bonuri înscrise în campanie, tipul de carburant alimentat.
Identificarea clientilor loiali care au folosit cardul MultiBonus la tranzactia respectiva , pe baza tranzacțiilor înregistrate
în mod automat în sistemul MOL România, inscrisi in campanie prin completarea formularului de înscriere online sau
prin inregistrarea in aplicatia MOL Go si includerea lor in tragerile la sorti saptamanale pentru cele 36 Kituri de calatorie
Mercedes-Benz si in tragerea la sorti finala pentru 1 autoturism Mercedes-Benz GLB 200 4MATIC, cu dublul numarului
de tranzactii, introduse se vor face conform regulamentului de functionare a campaniei. Temeiul juridic pentru aceste
operațiuni de prelucrare este consimțământul Participantului, în măsura în care acest consimțământ a fost acordat de
către Participant prin formularul online de inscriere de pe evo.molromania.ro si apasarea butonului “Trimite" sau in
aplicatia MOL Go. In scopul inscrierii si participarii in Campania “Alim enteaza cu MOL EVO si poti castiga 1
Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC" vor fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, numar
telefon mobil, adresa email, serie card MultiBonus, data tranzactiei, cod promotional, volumul de carburant alimentat,
tipul de carburant alimentat (EVO sau EVO Plus).

2. Transferul Datelor Personale
Datele Personale ale Participantului pot fi transferate către:
•
•

Notarul public în vederea autentificarii Participantului drept Castigator al Campaniei “Alimenteaza cu MOL
EVO si poti castiga 1 Mercedes-Benz GLB 200 4 MATIC";
Instituții și autorități publice, pentru plata de catre MOL România a taxelor aferente premiilor mai mari de 600
Lei;

3. Durata de stocare a Datelor Personale
In cazul retragerii consimtamantului, Datele Personale vor fi sterse. Datele personale ale participantilor necastigator i
vor fi stocate 60 de zile dupa incheierea campaniei, ulterior fiind distruse.
Datele Personale ale Participantilor castigatori care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva MOL România timp de 5 ani de la data închider ii
exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în
ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale MOL România, Datele Personale
necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție. După expirarea termenelor
de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale MOL România.
4. Drepturile Participantului privind protecția Datelor Personale

Participantul are următoarele drepturi în legătură cu protecția Datelor Personale prelucrate:
• Dreptul la inform are: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale;
• Dreptul de acces: dreptul de a obține confirmarea că operatorul prelucrează sau nu Datele Personale și, în caz
afirmativ, acces la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date;
• Dreptul la rectificare : dreptul Participantului de a obține de la MOL România, fără întârzieri nejustificate, rectificarea
datelor inexacte care îl privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
• Dreptul la ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu
mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) Participantul își retrage
consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) Participantul se opune prelucrărilor
de Date Personale; (iv) Datele Personale au fost prelucrate ilegal; (v) Datele Personale trebuie șterse pentru
respectarea unei obligații legale care revine operatorului;
• Dreptul la restricționarea prelucrărilor Datelor Personale: în oricare din următoarele situații: (i) Participantul
contestă exactitatea datelor; (ii) Prelucrarea Datelor Personale este ilegală, iar Participantul nu vrea ștergerea Datelor
Personale, ci solicită restricționarea utilizării lor; (iii) Operatorul nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Participan tul
i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) Participantul se opune prelucrării.
În cazul în care a obținut restricționarea prelucrării, Participantul va fi informat ulterior de către operator înainte de
ridicarea restricției de prelucrare.
• Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi Datele Personale care îl privesc și pe care le-a furnizat
operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date
altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Participantul poate exercita acest drept doar când prelucrarea
se bazează pe consimțământul Participantului sau pe contract și se efectuează prin mijloace automate.
• Dreptul la opoziție: dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării efectuate
de operator având ca temei juridic interesul legitim al acestuia.
• Dreptul Participantului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea autom ată , inclusiv
crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte
personale ale Participantului, cum ar fi istoricul de achiziții ale Participantului etc.), care produce efecte juridice care
privesc Participantul sau care îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Participantul poate trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa:
datepersonale@molromania.ro sau (ii) prin poștă/curier la adresa sediului social al MOL România din Bld. 21
Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj-Napoca. În vederea formulării cererii,
Participantul poate utiliza modelul de cerere pus la dispoziție de MOL România.
Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor de mai sus, MOL România poate cere informații suplimentar e
necesare pentru a confirma identitatea solicitantului cererii. MOL România va furniza un răspuns privind cererea
Participantului de exercitare a drepturilor de mai sus, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Termenul de
răspuns de o lună poate fi prelungit cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și
numărul cererilor, conform reglementărilor GDPR.
Pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse în prezenta Informare, Participantul se poate adresa către MOL
România, la adresa de e-mail: datepersonale@molromania.ro.
Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,
România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

