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NOTĂ de INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu ocazia participării la Loteria Vaccinării împotriva 
Covid 19, organizată de Compania ROMPREST SERVICE SA 

 
 
Operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când vă înscrieți la Loteria 
vaccinării împotriva COVID 19, este COMPANIA ROMPREST SERVICE SA (denumita in continuare 
”ROMPREST”), cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Bd. Poligrafiei, nr. 1C, etaj 3, având cod de identificare 
fiscală RO 13788556, J40/3573/2011, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date (Regulamentul - GDPR) precum și cu legislația română aplicabilă. 

Scopurile  prelucrării 
Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate pentru înscrierea ca participant la Loteria vaccinării 
împotriva COVID 19 organizată de COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, pentru desemnarea și validarea 
câștigătorilor, atribuirea premiilor și îndeplinirea obligațiilor fiscale și financiar-contabile. 
Temeiul juridic al prelucrării  
- art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR – consimțământul persoanei vizate. 
- art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul GDPR - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii 
legale care îi revine operatorului. 
Înscrierea persoanelor reprezintă consimțământul acestora pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, așa 
cum este definit și reglementat de Regulamentul (UE) 2016/679. 

Categoriile de date cu caracter personal 
Romprest prelucrează numai datele cu caracter personal adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar 
în raport cu scopurile menționate mai sus, cu instituirea de garanţii adecvate pentru drepturile şi interesele 
persoanei vizate. Astfel, Romprest prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: nume şi 
prenume, CNP, adresa email, contul bancar, date din adeverinta de vaccinare/certificatul digital UE Covid 19.  

Categorii de destinatari 
În funcție de scopul menționat mai sus, destinatarii datelor cu caracter personal adecvate și relevante raportat 
la scopul concret al prelucrării pot fi, după caz, persoana vizată și angajații ROMPREST din Departamentul 
Resurse Umane si Departamentul Economic, desemnați cu atribuții strict prevăzute pentru desfășurarea 
activităților ce implică derularea Loteriei vaccinării, precum și instituții bancare pentru procesare plați. 
În situații strict reglementate de lege, suntem obligaţi să comunicăm anumite categorii de date autorităților 
competente ale statului în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare. 
Nu intenționăm să transferăm datele colectate către state terțe sau la organizații internaționale. 
Perioada de stocare a datelor 
Păstrăm datele cu caracter personal conform principiilor legalității, proporționalității și necesității, și în orice 
caz numai pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate/ 
prelucrate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor și a prevederilor legale în materie financiar-
contabilă. 

Drepturile persoanei vizate 
În calitate de persoană vizată, aveţi posibilitatea, în condiţiile prevăzute de Regulament, să vă exercitaţi oricare 
dintre următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la 
ştergere, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi dreptul de 
a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profile. Pentru 
exercitarea acestor drepturi precum și pentru orice informații suplimentare persoana vizată se poate adresa 
responsabilului cu protecția datelor prin transmiterea unei cereri la adresa e-mail gdpr@romprest.eu, sau prin 
poștă pe adresa : Bucuresti, Sector 1, Bd. Poligrafiei, nr. 1C, etaj 3. 
De asemenea, aveţi dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal precum și dreptul de a vă adresa justiţiei. 


