
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
 
 
Prezenta Informare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal stabileste modul cum British American 
Tobacco (Romania) Trading S.R.L., cu sediul in Bucharest Business Park, Șos. Bucuresti – Ploiesti nr. 1A, Cladirea A 
(etaj 3) si Cladirea B2 (etajele 2-4), Sector 1, București, CUI RO8808452, J40/7802/1996, email 
date_personale@bat.com, telefon 0372.118.100 („BAT Romania”), colecteaza si foloseste datele dvs. cu caracter 
personal in concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE  
 
Va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos pentru a intelege cum sunt folosite datele dvs. cu caracter 
personal: 
 

1. Ce date cu caracter 
personal prelucram? 

 

Cu ocazia completarii formularului de vot pentru premiile Elle New Media, Ringier  
Romania SRL va transmite catre BAT Romania numele dvs, data nasterii, numarul 
de telefon si confirmarea faptului ca sunteti fumator sau utilizator de produse 
care contin nicotina.  

2. In ce scop imi prelucreaza 
BAT Romania datele 
personale si care este 
temeiul juridic pe care se 
bazeaza BAT Romania? 

 

 
BAT Romania va folosi datele dvs. cu caracter personal pe baza acordului dvs. 
oferit pe site-ul dedicat premiilor Elle New Media pentru a va transmite prin sms 
sau telefon oferte promotionale privind produsele sale glo si Neo. Data nasterii 
este folosita pentru a ne asigura ca nu transmitem comunicari promotionale 
persoanelor minore. 

3. Cat timp si unde stocam 
datele dvs.? 

 

 
BAT Romania va stocha datele dvs. cu caracter personal maxim 60 de zile de la 
data completarii formularului. 

4. Cine are acces la datele 
dvs. personale? 

 

 
Pentru trimiterea de mesaje comerciale prin sms si call center, BAT Romania va 
folosi serviciile furnizorului sau de marketing direct. 
 
BAT Romania va asigura ca ia toate masurile interne si referitoare la furnizorii sau 
partenerii sai pentru asigurarea confidentialitatii datelor dvs. cu caracter 
personal.  
 

 

Care sunt drepturile dvs. in relatia cu BAT Romania?  
 
Va informam ca aveti urmatoarele drepturi cu privire la care va rugam sa va adresati in scris pe adresa de email 
date_personale@bat.com sau la telefon 0372.118.100. 
 

Dreptul de acces la datele dvs. 
cu caracter personal 

Ne puteti contacta in orice moment pentru informatii despre datele dvs. cu 
caracter personal pe care le stocam si prelucram. In acest caz, va vom confirma 
dacă prelucram sau nu aceste date și, în caz afirmativ, va putem da acces la 
datele dvs. (inclusiv o copie a acestora) și la oricare dintre informațiile cuprinse 
in prezenta informare. 

Dreptul la rectificarea datelor 
dvs. cu caracter personal 

Daca constatati ca datele pe care le detinem despre dvs. sunt inexacte sau 
incomplete, va rugam sa ne contactati si le vom rectifica sau completa in cel 
mai scurt timp, in masura in care este tehnic posibil.  



Dreptul la ștergerea datelor 
dvs. cu caracter personal 

Aveti dreptul de a vi se sterge datele cu caracter personal in urmatoarele 
situatii: 
 
(a) de catre BAT Romania, daca datele nu mai sunt necesare pentru 

scopul mentionat mai sus in Sectiunea 2 si nu exista un motiv legal 
pentru care datele dvs. personale sa fie pastrate in continuare, daca 
datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal sau 
daca avem o obligație legala de stergere în temeiul dreptului Uniunii 
sau al dreptului roman;  

(b) la cererea dvs. daca doriti sa nu mai stocam si prelucram datele dvs. 
personale sau daca ne-ati anuntat ca va opuneti prelucrării datelor 
dvs. cu caracter personal.  

 
Dreptul la restricționarea 
prelucrării datelor dvs. cu 
caracter personal 

Puteti sa ne adresati o cerere de a ne opri sa prelucram datele dvs. cu caracter 
personal,  atunci cand: 
 
(a) considerati ca datele pe care le detinem despre dvs. nu sunt exacte; 

in acest caz, vom bloca prelucrarea datelor dvs. pana cand ne vom 
lamuri, impreuna cu dvs., cu privire la exactitatea acestora;  

(b) prelucrarea este ilegală si nu doriti sa va stergem datele, în schimb 
doriti sa ne oprim sa le utilizăm;  
(c)   aveti nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 

unui drept în instanță si ni le solicitati, desi BAT Romania nu mai are 
nevoie de ele; sau  

(d) v-ati opus sa prelucrăm datele dvs. cu caracter personal in perioada în 
care se fac verificări daca prelucrarea este sau nu legitima.  

 
Dreptul de a depune o 
plângere în fața Autoritatii 
Nationale de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter 
Personal 

Daca sunteti nemultumit de solutionarea oricareia dintre cererile dvs. de catre 
BAT Romania sau daca doriti sa va adresati autoritatii publice competente in 
rezolvarea oricarei plangeri referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter 
personal de catre BAT Romania, o puteti face la: 
 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 
Personal 
Sediu: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, 
Bucuresti, Romania 
anspdcp@dataprotection.ro 

Telefon:  +40.318.059.211 /+40.318.059.212 
Fax: +40.318.059.602 
http://www.dataprotection.ro/?page=contact 
 
Procedura de solutionarea a plangerilor cetatenilor si modelele de plangeri 
gasiti pe website-ul Autoritatii la adresa: 
https://www.dataprotection.ro/?page=procedura_plangerilor 
 

 


