Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Mercedes-Benz România S.R.L. (în continuare „MBRO”), cu sediul social în Oraș

Voluntari, Șoseaua București Nord Nr. 15-25, Clădirea Henley, et. 3-5, Swan Office &
Technology Park, Județul Ilfov, România, adresa de e-mail: DoC-MBRO@daimler.com,
declară că toate datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în acord cu
dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul General
privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 – „GDPR”; Legea nr.
190/2018).
Tipurile de date
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Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate prin intermediul formularului vor fi
utilizate exclusiv în scopul soluționării solicitării dumneavoastră cu privire la campania
promoțională „Your new Star” de către partenerii autorizați MBRO.
MBRO nu prelucrează datele în alte scopuri, ci va transfera datele dumneavoastră către
partenerul autorizat MBRO (a se vedea câmpul „Partener autorizat” din cadrul formularului)
selectat de dumneavoastră pentru ca acesta din urmă să dea curs solicitării dumneavoastră.

Divulgarea datelor

Divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai când este strict necesar și
numai următoarelor categorii de împuterniciți și destinatari:
• La

cererea

dumneavoastra,

partenerului

autorizat

MBRO

selectat

dumneavoastră pentru ca aceștia să dea curs solicitării dumneavoastră.

de

• Daimler AG sau altor terțe părți (ex. parteneri ai campaniei) implicate în proiect
în scopul raportării post-eveniment;
• Agențiilor de publicitate care ne furnizează servicii în vederea organizării
campaniei promoționale;
• Unei terțe părți, atunci când aceasta este prevăzută sau autorizată de lege sau de
o dispoziție legislativă valabilă, o hotărâre judecătorească sau o reglementare sau
dacă o astfel de divulgare este necesară în cadrul unei investigații sau proceduri,
pe teritoriul național sau într-o altă țară.
Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi pe care le puteți exercita în
mod gratuit:
(i) informare – aveți dreptul să fiți informat dacă vă prelucrăm sau stocăm datele;
(ii) acces la date – prin exercitarea acestui drept, aveți posibilitatea să obțineți o copie

după datele dumneavoastră prelucrate de noi;
(iii) rectificarea datelor – aveți dreptul să obțineți rectificarea datelor inexacte sau

incomplete;
(iv) ștergerea datelor – acest drept nu este unul absolut și se va analiza în funcție de

situația dumneavoastră particulară;
(v) restricționarea prelucrării – aveți dreptul să solicitați limitarea modului în care vă

prelucrăm datele și să ne solicitați să nu le ștergem;
(vi) opoziție – in ceea ce privește exercitarea acestui drept ca urmare a prelucrării de

către noi a fotografiilor și filmărilor efectuate cu ocazia desfășurării evenimentului, din
motive tehnice nu vom putea da curs unei eventuale solicitări din partea
dumneavoastră, motiv pentru care vă rugăm să nu participați la eveniment dacă nu
sunteți de acord cu prelucrarea datelor în acest mod;
(vii) formularea unei plângeri în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter personal („ANSPDCP”) și/sau în fața unei instanțe de judecată.
În vederea exercitării acestor drepturi puteți transmite o solicitare la:

- MBRO, Oraș Voluntari, Șoseaua București Nord Nr. 15-23, Clădirea Henley, et. 35, Swan Office & Technology Park, Județul Ilfov, România;
- e-mail: DoC-MBRO@daimler.com

