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POLITICA	DE	PRELUCRARE	A	DATELOR	CU	CARACTER	PERSONAL	
“Cannes	Predictions	2019”	

	
	

1. Date	privind	operatorul	de	date	cu	caracter	personal	și	împuterniciții	săi	
În	vederea	desfășurării	Campaniei	“Cannes	Predictions	2019”,	datele	cu	caracter	personal	ale	participanților	
vor	fi	prelucrate	de	către:	
LION	 COMMUNICATION	 SERVICES	 S.A.,	 cu	 sediul	 social	 în	 București,	 sector	 1,	 str.	 Nicolae	 Iorga	 nr.	 13,	
înregistrată	 la	 Registrul	 Comerțului	 sub	 nr.	 J40/8531/2009,	 având	 cod	 unic	 de	 înregistrare	 25848554,	
(denumită	in	continuare	„Organizatorul”	sau	„Operatorul”),	persoană	juridică	română,	în	calitate	de	operator	
de	date,	
prin	intermediul:	
TIMOTIN	DOMINIC	COSMIN	P.F.A.,	cu	sediul	 în	Str.	Liviu	Rebreanu,	nr.	46-58,	Sc.	B,	Ap.	69,	București,	 în	
calitate	de	Persoană	împuternicită	de	operator	(denumită	în	cele	de	urmează	„Împuternicit”).	
	
Datele	de	contact	ale	Operatorului,	pentru	nelămuriri	sau	exercitarea	drepturilor	de	către	persoanele	vizate	cu	
privire	la	datele	lor	cu	caracter	personal,	sunt	următoarele:		
LION	COMMUNICATION	SERVICES	S.A.,	str.	Nicolae	Iorga	nr.	13,	București,	menționând	pe	plic	“în	atenția	
Leo	Burnett	–	Cannes	Predictions	2019”,	email:	dpo@publicisone.ro.	

	
2. Categorii	de	date	cu	caracter	personal	prelucrate	în	cadrul	Campaniei	

În	 cadrul	 Campaniei,	 Operatorul	 va	 prelucra	 de	 la	 participanți	 următoarele	 categorii	 de	 date	 cu	 caracter	
personal:		
• Conturi	create	pe	website-ul	cannespredictions.leoburnett.ro:	nume,	prenume,	email,	telefon,	parolă	cont,	

datele	rezultate	din	vizitarea	site-ului	Campaniei;	
• Formulare	fizice	completate	la	vizionare:	nume,	prenume,	companie,	department,	email,	telefon.	

	
3. Scopul	prelucrarii	

Datele	cu	caracter	personal	ale	participanților	la	Campanie	vor	fi	prelucrate	de	către	Operator	în	vederea:	
(i) organizării	și	desfășurării	Campaniei;	
(ii) desemnării	câștigătorilor;	
(iii) atribuirii	premiilor.	
	

4. Temeiul	juridic	al	prelucrării	
Datele	personale	ale	Participanților	vor	 fi	prelucrate	 în	temeiul	 consimțământului	persoanelor	vizate	 (prin	
completarea	 acestor	 date	 personale	 pe	 formularul	 fizic	 sau	 în	 formularul	 online	 de	 pe	 website-ul	
cannespredictions.leoburnett.ro	 sau	 prin	 selecțiile	 corespunzătoare	 în	 cadrul	 meniului	 de	 consimțământ	
pentru	cookie-uri).		

	
5. Destinatarii	datelor	cu	caracter	personal	

Datele	cu	caracter	personal	colectate	în	cadrul	Campaniei	de	catre	Operator	vor	fi	dezvăluite	Împuternicitului	
-	TIMOTIN	DOMINIC	COSMIN	P.F.A.,	precum	și	autorităților,	în	măsura	în	care	este	necesar	pentru	
respectarea	obligațiilor	legale	de	către	Organizator.		
De	asemenea,	datele	personale	vor	mai	putea	fi	dezvăluite,	numai	în	măsura	în	care	este	necesar,	
următoarelor	categorii	de	terți:	
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• Societăți	 care	 furnizează	 produse	 și	 servicii	 Operatorului	 sau	 Împuternicitului,	 cum	 ar	 fi	 furnizori	 de	
sisteme	IT	și	furnizorii	de	servicii	de	asistență	aferenți,	inclusiv	furnizorii	de	servicii	de	telecomunicații,	
realizare	copii	de	rezervă	și	recuperare	în	caz	de	dezastru,	servicii	de	securitate	informatică	și	alți	furnizori	
de	servicii	externalizare,	cum	ar	fi	stocare	în	afara	spațiului	de	producție	propriu	și	furnizori	de	servicii	de	
stocare	în	sistem	cloud;	

• alte	entități,	cum	ar	fi	autorități	de	reglementare,	contabili,	auditori,	avocați	sau	alți	experți	externi,	în	cazul	
în	care	activitatea	lor	necesită	aceste	informații;	

Terții	cărora	le	sunt	transmise	sau	puse	la	dispoziție	informațiile	personale	ale	Participanților,	în	temeiul	
paragrafului	de	mai	sus,	sunt	limitați	(prin	lege	și	prin	contract)	cu	privire	la	modul	în	care	pot	folosi	aceste	
datele.	Organizatorul	se	asigură	că	orice	terți,	cărora	le	sunt	divulgate	voluntar	date	cu	caracter	personal,	sunt	
supuși	obligațiilor	de	confidențialitate	și	securitate	în	acord	cu	prezenta	politică	de	informare	și	legislația	
aplicabilă	(pentru	evitarea	dubiilor,	acest	lucru	nu	se	poate	aplica	acolo	unde	divulgarea	nu	este	o	decizie	
voluntară).	
Cu	excepția	celor	detaliate	mai	sus,	Operatorul	nu	va	divulga	vreunui	terț	vreo	parte	din	datele	personale	
prelucrate	în	legătură	cu	Campania,	fără	a	anunța	persoanele	vizate,	sau,	dacă	este	cazul,	fără	a	obține	în	
prealabil	consimțământul	acestora.	

	
6. Perioada	de	stocare	a	datelor	cu	caracter	personal	

Datele	cu	caracter	personal	ale	Participanților	vor	fi	stocate	de	către	Operator	până	pe	data	de	22	iulie	2019.	
După	trecerea	acestui	termen	datele	vor	fi	distruse,	acestea	nefiind	utilizate	în	niciun	alt	scop	în	afara	celor	
menționate	la	punctul	3	din	această	politică.	
La	expirarea	perioadei	de	stocare	a	datelor	cu	caracter	personal	Operatorul	va	șterge/	distruge	aceste	date	de	
pe	mijloacele	de	prelucrare	și	stocare,	impunând	Împuternicitului	său	obligații	similare.	

	
7. Drepturile	persoanelor	vizate	

În	vederea	asigurării	unei	prelucrări	echitabile	și	transparente,	Participanții	beneficiază	conform	legii	de	
următoarele	drepturi:	
(i) dreptul	 de	 retragere	 a	 consimțământului:	 în	 cazul	 prelucrărilor	 de	 date	 efectuate	 în	 baza	

consimțământului,	persoanele	vizate	pot	retrage	consimțământul	în	orice	moment,	fără	ca	acest	lucru	
să	 afecteze	 prelucrarea	 anterioară.	 Ce	 trebuie	 să	 înțelegeți	 totuși	 este	 că	 retragerea	 acestui	
consimțământ	 va	 duce	 automat	 la	 excluderea	 dumneavoastră	 din	 Campanie,	 care	 nu	 se	 poate	
desfășura	în	lipsa	datelor	dumneavoastră	personale;	

(ii) dreptul	de	a	solicita	accesul	la	datele	cu	caracter	personal:	persoanele	vizate	pot	solicita	informații	
legate	de	datele	personale	pe	care	Operatorul	și	Împuternicitul	său	le	dețin	despre	acestea,	inclusiv	
informații	legate	de	categoriile	de	date	prelucrate,	pentru	ce	sunt	folosite	acestea	și	cui	sunt	divulgate	
aceste	date,	dacă	este	cazul.		
La	cerere,	persoanelor	vizate	le	poate	fi	oferită	o	copie	a	datelor	personale	prelucrate	în	legătură	cu	
Campania.	Dacă	sunt	solicitate	mai	multe	copii	ale	datelor	personale,	Operatorul	își	rezervă	dreptul	
de	a	percepe	o	taxă	rezonabilă	bazată	pe	costurile	administrative.	

(iii) dreptul	 de	 a	 solicita	 rectificarea	 datelor	 cu	 caracter	 personal:	 persoanele	 vizate	 pot	 obține	
rectificarea	datelor	personale	pe	care	le	Operatorul	și/sau	Împuternicitul	acestuia	le	prelucrează	în	
legătură	cu	Campania.	Operatorul	și	Împuternicitul	său	depun	eforturi	rezonabile	pentru	a	menține	
datele	personale	corecte,	complete,	actualizate	și	relevante,	pe	baza	celor	mai	recente	informații	de	
care	dispun;	

(iv) dreptul	 de	 a	 solicita	 ștergerea	 datelor	 cu	 caracter	 personal:	 persoanele	 vizate	 pot	 solicita	
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ștergerea	datelor	personale	prelucrate	de	Operator	sau	Împuternicitul	său	în	legătură	cu	Campania.	
Operatorul	și	Împuternicitul	său	trebuie	să	se	conformeze	acestei	solicitări,	dacă:		

• datele	personale	nu	mai	sunt	necesare	pentru	îndeplinirea	scopurilor	pentru	care	au	fost	
colectate;		

• persoana	vizată	se	opune	prelucrării	din	motive	legate	de	situația	sa	particulară;	
• datele	cu	caracter	personal	au	fost	prelucrate	ilegal;		
• datele	 personale	 trebuie	 șterse	 pentru	 respectarea	 unei	 obligații	 legale	 care	 îi	 revine	

Operatorului;	
cu	excepția	cazului	în	care	datele	sunt	necesare:	

a) pentru	exercitarea	dreptului	la	libera	exprimare	și	la	informare;	
b) pentru	conformarea	de	către	Operator	cu	o	obligație	legală;	
c) în	 scopuri	 de	 arhivare	 în	 interes	 public,	 științific	 sau	 pentru	 studii	 istorice	 sau	 în	

scopuri	statistice;	sau	
d) pentru	constatarea,	exercitarea	sau	apărarea	unui	drept	în	instanță.	

(v) dreptul	 la	 restricționarea	 prelucrării:	 persoanele	 vizate	 pot	 obține	 restricționarea	 prelucrării	
datelor	personale,	în	cazul	în	care:		

• contestă	corectitudinea	datelor	personale,	pentru	perioada	de	care	este	nevoie	pentru	a	
verifica	corectitudinea,		

• prelucrarea	este	nelegală	și	solicită	restricționarea	prelucrării	 în	 locul	ștergerii	datelor	
personale,	

• nu	mai	avem	nevoie	de	datele	personale,	dar	persoana	vizată	le	solicită	pentru	stabilirea,	
exercitarea	sau	apărarea	pretențiilor	legale,	sau		

• persoana	 vizată	 are	 obiecții	 legate	 de	 prelucrare,	 pentru	 perioada	 necesară	 pentru	 a	
verifica	dacă	motivele	întemeiate	ale	Operatorului	prevalează.	

(vi) dreptul	la	obiecție:	persoanele	vizate	pot	obiecta,	în	orice	moment,	la	prelucrarea	datelor	personale	
din	 motive	 legate	 de	 situația	 acestora	 particulară,	 cu	 condiția	 ca	 prelucrarea	 să	 nu	 se	 bazeze	 pe	
consimțământul	persoanei	vizate	ci	pe	interesele	legitime	ale	Operatorului	sau	ale	unei	terțe	părți.	În	
acest	caz,	datele	personale	nu	vor	mai	fi	prelucrate,	cu	excepția	cazului	în	care:	(i)	Operatorul	poate	
dovedi	motive	legitime	și	imperioase	care	justifică	prelucrarea	și	care	prevalează	asupra	intereselor,	
drepturilor	 și	 libertăților	 persoanei	 vizate	 sau	 (ii)	 sau	 în	 cazul	 în	 care	 scopul	 este	 constatarea,	
exercitarea	sau	apărarea	unui	drept	în	instanță.	Persoanele	vizate,	care	obiectează	la	prelucrare,	sunt	
rugate	să	specifice	dacă	doresc,	de	asemenea,	ca	datele	personale	să	fie	șterse.	

(vii) dreptul	 la	portabilitate	a	datelor:	 persoana	 vizată	 poate	 solicita	 transferul	 datelor	 prelucrate	 în	
temeiul	 consimțământul	 sau	 în	executarea	unui	 contract,	 către	ea	 însăși,	 sau,	dacă	este	 fezabil	din	
punct	de	vedere	tehnic,	direct	către	un	alt	operator;	

(viii) dreptul	de	a	depune	o	reclamație:	persoanele	vizate	pot	depune	reclamații	la	Autoritatea	Națională	
de	Supraveghere	a	Prelucrării	Datelor	cu	Caracter	Personal.	

Nume:	 Autoritatea	Națională	de	Supraveghere	a	Prelucrării	Datelor	cu	
Caracter	Personal	

Adresă:	 B-dul	G-ral.	Gheorghe	Magheru	28-30,	Sector	1,	cod	poștal	010336,	
București	

Telefon:	 +40.318.059.211	
+40.318.059.212	

Fax:	 +40.318.059.602	
Email:	 anspdcp@dataprotection.ro	



 
 4 

Vă	rugăm	să	rețineți:	
Perioada	de	timp:	Termenul	de	răspuns	pentru	solicitările	persoanelor	vizate	este	de	30	de	zile,	ce	poate	fi	
prelungit,	 în	cazul	unor	motive	specifice	 legate	de	anumite	cerințe	legale	sau	de	complexitatea	cererii,	cu	o	
perioadă	suplimentară	de	2	luni.	
Restricționarea	 accesului:	 În	 anumite	 situații,	 accesul	 la	 toate	 sau	 o	 parte	 a	 datelor	 personale	 poate	 fi	
restricționat	din	cauza	unor	cerințe	legale.	În	cazul	unui	astfel	de	refuz	cu	privire	la	cererea	de	acces,	vor	fi	
comunicate	motivele	refuzului.	
Imposibilitatea	identificării:	În	anumite	cazuri,	persoanele	vizate	nu	pot	fi	identificate	în	baza	elementelor	
de	identificare	furnizate	în	cerere.	În	astfel	de	cazuri,	dacă	persoana	nu	poate	fi	 identificată	drept	persoană	
vizată,	 Operatorul	 nu	 poate	 da	 curs	 solicitării	 respectivei	 persoane,	 cu	 excepția	 cazului	 în	 care	 oferă	
Operatorului	informații	suplimentare	care	să	permită	identificarea.		
Exercitarea	drepturilor:	Participanții	își	pot	exercita	drepturile	menționate	anterior	fie	printr-o	cerere	scrisă,	
datată,	semnată	și	adresată	Operatorului	la	adresa	str.	Nicolae	Iorga	nr.	13,	București,	menționând	pe	plic	“în	
atenția	 Leo	 Burnett	 –	 Cannes	 Predictions	 2019”,	 fie	 prin	 transmiterea	 acesteia	 la	 adresa	 de	 e-mail	
dpo@publicisone.ro.	

	
8. Securitatea	datelor	cu	caracter	personal	

Operatorul	este	determinat	să	protejeze	informațiile	personale	împotriva	oricărei	pierderi,	utilizări	abuzive,	
dezvăluiri,	modificări,	indisponibilizări,	acces	neautorizat	și	distrugere	și	își	ia	toate	măsurile	rezonabile	pentru	
a	asigura	confidențialitatea	informațiilor	personale,	 inclusiv	prin	utilizarea	unor	măsuri	adecvate	de	natură	
organizațională	și	tehnică.	
Operatorul	 se	obligă	să	implementeze	măsuri	 tehnice	și	organizatorice	adecvate	 în	vederea	asigurării	unui	
nivel	 de	 securitate	 corespunzător	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 aparținând	 participanților	 la	 Campanie.	
Operatorul	se	obligă	să	impună	Împuternicitului	obligații	similare.	La	evaluarea	nivelului	adecvat	de	securitate	
se	va	 ține	seama	 în	special	de	 riscurile	prezentate	de	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal,	 generate	 în	
special,	în	mod	accidental	sau	ilegal,	de	distrugerea,	pierderea,	modificarea,	divulgarea	neautorizată	sau	accesul	
neautorizat	la	datele	cu	caracter	personal	transmise,	stocate	sau	prelucrate.	
În	procesul	de	furnizare	a	datelor	cu	caracter	personal	către	Operator	și	Împuternicit,	informațiile	personale	
pot	fi	transferate	de	către	persoanele	vizate	prin	internet.	Deși	Operatorul	depune	eforturi	susținute	pentru	a	
proteja	 informațiile	 personale	 ce	 îi	 sunt	 puse	 la	 dispoziție,	 schimbul	 de	 informații	 prin	 intermediul	 unei	
conexiuni	la	internet	nu	este	100%	sigur.	Prin	urmare,	Operatorul	nu	poate	garanta	securitatea	informațiilor	
personale	transmise	prin	internet.	Odată	primite	aceste	informații,	Operatorul	va	utiliza	proceduri	stricte	și	
metode	de	securitate	pentru	a	împiedica	accesul	neautorizat	la	acestea.	
	

9. Modificarea	informării	privind	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personale	
Operatorul	are	dreptul	de	a	modifica	prezenta	politică	oricând	pe	durata	desfășurării	Campaniei,	în	cazul	în	
care	 identifică	 măsuri	 mai	 eficiente	 pentru	 protejarea	 și	 securizarea	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 ale	
persoanelor	vizate	și	fără	a	afecta	drepturile	și	libertățile	acestora.	Orice	astfel	de	modificare	va	fi	publicată	cu	
24	de	ore	 în	prealabil	pe	site-ul	Campaniei,	 respectiv	va	 fi	adusă	 la	cunoștința	Participanților	prin	aceleași	
mijloace	prin	care	au	fost	informate	inițial.		

	
10. Alte	prevederi		

Datele	 personale	 ale	 Participanților	 la	 Campanie	 vor	 fi	 prelucrate	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	
Regulamentului	European	nr.	679/2016	privind	protecția	persoanelor	fizice	în	ceea	ce	privește	prelucrarea	
datelor	cu	caracter	personal	și	privind	libera	circulație	a	acestor	date.	


