
 

 

Edenred Romania, in calitate de Operator de date cu caracter personal, pentru a asigura inscrierea la Campania 
de Craciun 2019 „Esti Mos Craciun pentru angajatii tai", comunicarea informatiilor si pentru initierea sau 
desfasurarea relatiei contractuale avem nevoie de urmatoarele date ce iti apartin, iar completarea campurilor 
reprezinta consimtamantul tau pentru prelucrarea acestora: 

• Persoana de contact (Nume si prenume) 
• Cod fiscal 
• Numar de angajati 
• Telefon 
• E-mail (acest câmp este obligatoriu de completat doar dacă alegeți să primiți comunicări comerciale și/ 

sau generale prin e-mail) 

Datele tale personale sunt folosite, in baza interesului legitim de a asigura o buna organizare si inregistrare a 
participantilor si in baza consimtamantului tau, pentru inregistrarea si participarea la campanie, promovarea 
acesteia, informare in legatura cu noutati cu privire la produsele sau campaniile noastre, cu respectarea 
opțiunilor tale privind primirea acestor informari sau pentru a face analize statistice privind serviciile și produsele 
noastre. 

Putem dezvălui datele tale cu caracter personal, exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, către 
furnizorii noștri de servicii (acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite de noi) și pe care noi îi 
contractăm pentru servicii administrative.  

Datele tale personale vor rămâne în posesia noastră pe durata desfasurarii campaniei la care participi. 

În legătură cu această prelucrare de date, ai dreptul de a solicita accesul la datele tale cu caracter personal, 
dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a te opune 
prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor.  

Pentru mai multe informatii referitoare la modul in care Edenred prelucreaza datele cu caracter personal te 
rugam sa consulti politica de confidentialitate accesand link-ul de mai jos sau pe  
site-ul www.edenred.ro  
 

Politica de confidentialitate:  

www.edenred.ro/sites/default/files/static-pages/Politica_de_confidentialitate_site-uri-RO.pdf 

 

 

Contact: Calea Șerban Vodă, Nr. 133, sector 4, București 

Email: gdpr-ro@edenred.com  
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