România Hypermarche SA („cora”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/38/2002, CUI 14374293,
este operatorul datelor tale personale, atunci când derulăm în magazinele cora concursuri și tombole și
prelucrează datele tale în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor
persoanelor fizice nr. 2016/679 (”GDPR”). Condițiile concursului sunt detaliate în Regulamentul privind
concursul, disponibil în hipermarketurile cora.
Ce date prelucrăm? cora prelucrează doar datele furnizate de tine (nume, prenume, vârstă, telefon, semnătura
clientului). Atunci când legislația fiscală ne impune vom colecta codul tău numeric personal pentru reținerea de
taxe și impozite aferente, și doar dacă ești declarat câștigător.
Cum prelucrăm aceste date? Prelucrăm datele furnizate de tine prin acest formular doar pentru derularea
concursului, validarea câștigătorilor, anunțarea câștigătorilor și rezervelor, acordarea premiilor și efectuarea
plăților de taxe și impozite aferente acordării premiilor. Dacă ești câștigător, vom verifica dacă datele din actul
tău de identitate corespund cu cele transmise de tine la înscrierea în concurs, fără a reține o copie a actului tău
de identitate și vom menționa numele și prenumele tău în hipermarketul cora unde s-a organizat concursul și
pe cora.ro.
În ce temei? În prelucrarea datelor tale ne bazăm pe consimțământul tău exprimat liber, precis și informat, sau
atunci când suntem obligați de o prevedere legală să prelucrăm unele date.
Cât timp păstrăm datele tale? Vom păstra datele tale personale din formular până la finalizarea concursului și
declararea câștigătorului (sau cel târziu până la expirarea perioadei de reclamații menționată în Regulamentul
privind concursul), după care vom distruge definitiv formularele. Datele personale ale câștigătorului vor fi
reținute pe perioada prescrisă de lege.
Cine sunt destinatarii datelor tale? Nu vom partaja și/ sau transfera datele pe care ni le oferi cu terțe
persoane, decât dacă suntem obligați potrivit legii să divulgăm unele date către autoritățile și instituțiile
publice.

Ce drepturi îți garantăm? Te informăm că în calitatea ta de persoană vizată, în lumina prevederilor GDPR, îți
asigurăm următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele tale, dreptul la rectificarea
datelor tale, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor tale, sau, după caz, dreptul la
portabilitatea datelor, sau dreptul de a sesiza autoritatea de supraveghere A.N.S.P.D.C.P.
(www.dataprotection.ro). De asemenea, te anunțăm că îți poți retrage consimțământul exprimat pentru
prelucrarea datelor tale dacă ne soliciți retragerea din concurs, la adresele de mai jos.
Pentru a-ți exercita oricare dintre drepturile garantate de GDPR, ne poți trimite o cerere scrisă semnată la
adresa de e-mail de mai jos sau la hypermarketul tau cora.

Ne puteți contacta oricând la adresa: Șos. Dudești-Pantelimon, nr. 73-75, spațiul S1, Sectorul 3, București, sau
adresa de e-mail: info@cora.ro.

