
 

 

 

 

 

 

 

 

Notificare de confidenţialitate conform legii nr.677/2001 
 

Cu privire la executarea contractului guvernat de Legea nr.677/2001 ce permite utilizatorilor: 
- să participe la concursul „Confortul la români”, organizat de Ariston Thermo şi partenerii săi, în condiţiile stipulate în Regulamentul 

concursului. 
 
Ca urmare vă prezentăm următoarea notificare de confidenţialitate în conformitate cu Legea nr.677/2001 pentru protecţia datelor personale.   
Furnizarea datelor personale este voluntară şi se bazează pe acordul utilizatorului. 
Termenii acestei notificări de confidenţialitate vor fi valabili de la data la care utilizatorului i s-a acordat consimţământul, până la data când acesta 
este retras. 
 
Datele personale care vă privesc, pe care le-ați furnizat la semnarea contractului de mai sus, vor fi procesate în conformitate cu principiile 
necesităţii, corectitudinii, legalităţii şi transparenţei stabilite de Legea nr.677/2001. 
Datele personale pe care le furnizaţi vor fi procesate pentru următoarele scopuri: 
1. Ȋn vederea înregistrării participantului de o manieră unica în concursul „Confortul la români”, notificării înregistrării transmisă pe e-mail şi 

ulterior în vederea contactării câştigatorilor; 

2. pentru scopuri comerciale şi de marketing, şi anume transmiterea către dumneavoastră, prin mesaje text, telefon şi/sau poştă electronică, a 
unor materiale promoţionale privind produsele, serviciile şi iniţiative de marketing.  

În plus faţă de datele personale, compania noastră, pentru a respecta contractul de mai sus, va colecta, de asemenea, informaţiile privind 
produsul instalat (inclusiv, fără a se limita la, detalii tehnice avansate, setări de încălzire şi funcţionare, etc.). 
 
Este obligatoriu să ne furnizaţi datele dumneavoastră personale pentru scopurile indicate la punctul 1 de mai sus, iar refuzul de a furniza 
asemenea date va face imposibilă înscrierea în concurs, fiind însă opţională furnizarea datelor dumneavoastră personale pentru scopurile indicate 
la punctul 2 de mai sus. 
Prin semnarea acestei declaraţii, utilizatorul acordă permisiunea expresă şi scrisă pentru ca datele să fie dezvăluite şi transferate către acele 
centre şi terţi (cum ar fi, fără a se limita la, producătorul, furnizorul bazei de date, entităţile străine ce asigură o parte a serviciilor relevante) cărora 
le vor fi dezvăluite datele pentru executarea adecvată a obiectivelor de la punctul 1.  
Utilizatorul acordă de asemenea permisiunea pentru ca datele personale respective să fie dezvăluite şi transferate către compania străină şi/sau 
firmele de consultanţă locale şi/sau furnizorii serviciilor de call-center şi/sau alte entităţi străine pentru realizarea obiectivelor de la punctul 2. Fiind 
înţelese prevederile de mai sus, datele menţionate anterior nu vor fi dezvăluite pentru nici un alt scop şi pot fi transferate în străinătate doar pentru 
obiectivele de la punctul 1. 
Datele dumneavoastră personale vor fi procesate de angajaţii CLOCK ADVERTISTING ce acţionează ca procesatori şi manageri de date, cu sau 
fără ajutorul instrumentelor digitale, imprimate, IT sau control la distanţă şi, în orice caz, în conformitate cu logica strâns corelată cu scopurile 
enumerate mai sus.  
Lista managerilor de date se va actualiza permanent şi este disponibilă la cerere. 
Utilizatorul poate cere informaţii privind manipularea datelor sale personale, poate de asemenea cere corectarea, ştergerea sau blocarea unor 
asemenea date, şi poate de asemenea cere încetarea utilizării acestor date pentru un anumit scop. Utilizatorul poate de asemenea refuza, în 
orice moment şi fără motivare, să continue acordarea consimţământului pentru manipularea datelor sale personale. Cu privire la manipularea unor 
asemenea date, utilizatorul are dreptul la compensări legale oferite în conformitate cu legea nr.677/2001 şi se poate îndrepta către tribunalele 
relevante pentru aplicarea drepturilor sale şi a primi orice compensare ce îi este datorată. 
În plus, vă informăm că informaţii detaliate privind serviciile noastre sunt disponibile în secţiunea Termeni & condiţii de pe site-ul 
www.aristonthermo.com/ro.  
Utilizatorul poate alege să acorde, în scris, permisiunea expresă de mai jos pentru ca Ariston să îi transmită reclame şi ştiri. Această permisiune 
poate fi retrasă în orice moment şi fără motivare. 
În conformitate cu termenii din Legea nr.677/2001, utilizatorul poate folosi mijloacele de mai jos pentru a informa cu privire la retragerea acordului 
său de a primi reclame. 

• Adresă de email: office.ro@aristonthermo.com  
• Adresă poştală: Romania, Str. Polona 68-72, POLONA BUSINESS CENTER - Etaj 11, Sector 1, Bucuresti 

Operatorul de date personale este SC CLOCK ADVERTISTING SRL cu sediul social în Str. 13 Decembrie, nr. 9, Brașov, inregistrata in Registrul 
de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in baza notificarii cu numarul 12228. 
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