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Prin Programul HiperCard de Fidelitate cora organizat de societatea România Hypermarche 
SA (denumită în continuare „cora” sau „noi”), cora își asumă față de titularii HiperCardurilor 
de Fidelitate cora obligații specifice privind acordarea de diverse beneficii la efectuarea 
de cumpărături în hipermarketurile cora astfel cum sunt acestea descrise în Regulamentul de 
participare la Programul de Fidelitate.

Prin completarea Formularului de înscriere în Programul de Fidelitate și semnarea lui, în calitate de 
solicitant (“Solicitantul”, “Titularul” sau “Participantul”), îți manifești acordul de a participa la 
Programul de Fidelitate conform regulilor prezentate în Regulamentul de Participare la Programul 
de Fidelitate (denumit în continuare „Regulamentul”).

Programul include 3 (trei) secțiuni:

Secțiunea I: Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
aferente Programului de Fidelitate, prin care ești informat de către cora cu privire la datele 
tale cu caracter personal pe care cora urmează să le prelucreze  precum și asupra scopurilor, 
bazei legale, condițiilor și termenelor în care cora va prelucra aceste date, asupra drepturilor pe 
care le ai cu privire la aceste date și cum le poți exercita.

Secțiunea a II-a: Regulamentul de Participare la Programul de Fidelitate.

Secțiunea a III-a: Furnizarea de date cu caracter personal pentru emiterea 
HiperCardului de Fidelitate și exprimarea consimțământului pentru primirea de Oferte 
personalizate, alocată (i) completării de către tine, în calitate de Solicitant, a datelor cu caracter 
personal necesare pentru emiterea și folosirea de către tine a HiperCardului de Fidelitate cora în 
cadrul Programului de Fidelitate, precum și (ii) exprimării de către tine, în calitate de Solicitant, și 
numai dacă aceasta este voința și alegerea ta liberă, a consimțământului tău clar și neechivoc ca 
noi, cora, să utilizăm datele tale personale conform celor menționate în Nota de informare, pentru 
a-ți transmite Oferte personalizate privind produsele și/sau serviciile cora, conform canalelor de 
comunicare pe care le vei indica în Formular.

Secțiunea I

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aferente 
Programului de Fidelitate

Te rugăm să citești cu atenție informațiile de mai jos privind colectarea și prelucrarea 
(folosirea) datelor tale cu caracter personal de către cora în cadrul Programului de 
Fidelitate, astfel încât, la momentul la care completezi Formularul, să deții deja toate 
informațiile privind prelucrarea datelor tale, de care ai nevoie pentru completarea 
Formularului în mod corespunzător și potrivit propriei tale decizii. În măsura în care 
ai nevoie de clarificări te rugăm ca anterior completării și semnării Formularului, să te 
adresezi direct personalului cora care ţi-a furnizat acest Formular sau să soliciți clarificări 
la Punctul de Beneficii din hipermarketul cora.

Pentru că unele noțiuni folosite în această Secțiune ți se pot părea tehnice, te rugăm să 
ai în vedere și definițiile aflate în partea de final a Secțiunii I.

Pentru a solicita și deține un HiperCard de Fidelitate cora și a avea astfel acces la Programul de 
Fidelitate, trebuie să ai 18 ani împliniți și domiciliul stabil în România. După completarea acestui 
Formular ți se va solicita de către personalul cora să prezinți un act de identitate valabil, exclusiv 
în scopul de a se verifica datele furnizate de tine, cu datele din actul de identitate, în prezența ta, 
fără a-ți păstra actul de identitate în original sau în copie.

a) Operatorul datelor tale cu caracter personal aferent Programului de Fidelitate este România 
Hypermarche SA, J40/38/2002, CUI 14374293, Șos. Dudești-Pantelimon, nr. 73-75, spațiul 
S1, Sectorul 3, București. cora are un responsabil cu protecția datelor pe care îl poți contacta la 
următoarele: adresă de contact: Responsabil cu Protecția Datelor, Adresa: Bulevardul 
Iuliu Maniu nr. 19, Sector 6, Bucuresti, protectiadatelor@cora.ro

b) Scopurile pentru care cora prelucrează datele tale cu caracter personal aferent Programului 
de Fidelitate sunt:

1. exercitarea drepturilor și obligațiilor din Program în vederea alocării beneficiilor aferente 
achizițiilor de produse și/sau servicii cora prin utilizarea HiperCardului de Fidelitate cora;

2. îmbunătățirea ofertei de produse și/sau servicii cora, a campaniilor, mărcilor, website-urilor, 
în beneficiul clienților noștri, prin înțelegerea mai bună de către cora a nevoilor și așteptărilor 
clienților noștri, pe baza procedurii profilării; 
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Folosim în acest sens o procedură tehnică numită profilare, prin care realizăm încadrarea 
cumpărătorilor noștri în segmente de clienți, după preferințele fiecăruia la efectuarea de 
cumpărături de la cora (care reies din istoricul de cumpărături din hipermarketurile cora și/sau 
de pe cora.ro, din vizitele pe cora.ro), din trăsăturile legate de situația economică și alte interese 
personale pe care ni le comunică clienții noștri, comune cu ale altor clienți cora (,,Profilare’’). Nu 
folosim date care te identifică direct.

Pe baza acestor segmente ne putem structura campaniile privind comercializarea de produse 
și/sau servicii, ne putem dimensiona oferta pentru produse și/sau servicii relevante pentru clienții 
noștri și astfel putem răspunde mai bine și mai prompt nevoilor clienților noștri.

Acest demers al cora se întemeiază pe interesul nostru legitim, pentru a ne îmbunătăți produsele 
și/sau serviciile. 

Considerăm că realizarea de segmente (profiluri) cu acest scop nu afectează și nu aduce 
atingere intereselor, drepturilor și libertăților clienților noștri. Îți poți exercita oricând dreptul de a 
te opune prelucrării datelor pentru realizarea interesului nostru legitim, inclusiv utilizării profilării în 
ceea ce te privește.

3. efectuarea de comunicări comerciale personalizate despre produsele și/sau serviciile noastre 
(marketing direct), orientate cât mai bine spre necesitățile și preferințele tale, în cazul în care ne 
dai consimțământul pentru primirea de oferte personalizate despre produsele și/sau serviciile 
cora.

Aceste comunicări de marketing privind produsele și/sau serviciile cora („Oferte personalizate”) 
au la bază profilarea, astfel cum este descrisa mai sus si transmiterea lor este menită să te 
ajute în structurarea deciziilor cu privire la achiziția de produse și/sau servicii cora. Poți oricând 
să îți retragi consimțământul de a primi Oferte personalizate, inclusiv să te opui creării profilului, 
în măsura în care este legat de comunicarile de marketing direct, prin mecanismul descris mai 
jos la punctul (c).

c) În calitate de persoană vizată (titular al datelor cu caracter personal prelucrate de cora aferent 
Programului de Fidelitate), ai o serie de drepturi cu privire la prelucrarea datelor tale cu 
caracter personal în relația cu cora, pe care le poți exercita, trimițându-ne solicitarea ta pe 
oricare din canalele:
• Formularul de contact: www.cora.ro/gdpr
• În orice Hipermarket cora, la Punctul de Beneficii, printr-o cerere scrisă.

Pentru gestionarea în mod eficient și cu promptitudine a solicitărilor tale, te rugăm să completezi 
subiectul solicitarii cât mai sugestiv (de ex. „rectificare date personale”, “solicitare drept de acces”). 

Vom încerca să răspundem fără întârziere solicitărilor și nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice 
(sau într-un alt termen rezonabil, în condițiile Regulamentului UE). Pentru a ne asigura că ești titularul 
datelor cu privire la care alegi să îți exerciți drepturile, îți putem solicita unele date pentru a verifica 
identitatea ta, sau mai multe detalii despre solicitarea ta. 
În plus, te informăm că putem păstra corespondența cu tine pentru a ne îndeplini obligația specifică 
de a ține evidența demersurilor tale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către cora.

Nu vom percepe vreun tarif pentru atunci când îți oferim răspuns cu excepția cazului în care îți exerciți 
excesiv acest drept. Totodată, dacă ne ceri o copie scrisă a acestor date, prima copie o vom furniza 
gratuit, iar pentru următoarele vom putea aplica un tarif rezonabil. 

În cazul în care cora are un temei juridic (ex. cererea ta este vădit nefondată sau excesivă, în special 
datorită caracterului repetitiv), putem refuza solicitarea ta, caz în care îți vom comunica motivele 
respingerii cererii. 

Îți vom răspunde la solicitare prin intermediul canalului prin care ne-ai contactat sau al celui precizat 
de tine în solicitarea ta.

1. dreptul de acces la datele tale - poți afla ce date prelucrăm despre tine, precum și la următoarele 
informații cu privire la acestea: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, 
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele au fost sau urmează să fie divulgate, perioada 
pentru care se preconizează că se vor stoca datele sau criteriile utilizate pentru determinare, existența 
dreptului de a ne solicita să îți rectificăm sau ștergem datele ori de a restricționa prelucrarea sau a 
dreptului de a te opune prelucrării, dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere, 
sursa privind datele preluate de la terți, dacă există un proces decizional automatizat incluzând 
crearea de profiluri și, dacă este cazul, privind logica utilizată și importanța și consecințele utilizate ale 
unei astfel de prelucrări.

2. dreptul de a te opune prelucrării în anumite scopuri bazate pe interesul nostru legitim - poți solicita 
cora să nu îți mai prelucreze datele pentru scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre bazat 
pe interesul nostru legitim de afaceri de a ne îmbunătăți produsele și/sau serviciile, sens în care 
utilizăm procedura profilării. Vom putea totuși să continuăm prelucrarea datelor tale dacă vom avea 
și îți vom prezenta interese legitime și imperioase care demonstrează prelucrarea în continuare și care 
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale sau dacă scopul prelucrării în continuare va 
fi constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

3. dreptul de a-ți retrage consimțământul pentru primirea de Oferte personalizate -  ne poți spune 
oricând că nu mai dorești să primești Oferte personalizate privind produsele și/sau serviciile cora, iar 
cora nu va mai procesa datele tale pentru acest scop (nu îți va mai trimite Ofertele respective); dacă 
vom avea un alte temei conform legii pentru a procesa în continuare datele tale în acest scop, te vom 
informa în cel mai scurt timp.          
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4. dreptul de a ne solicita ștergerea datelor tale aferente HiperCardului de Fidelitate - ne poți 
solicita ștergerea în oricare dintre situațiile următoare: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt 
necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am colectat sau prelucrat; (ii) îți retragi 
consimțământul pe baza căruia prelucrăm datele tale și nu există niciun alt temei juridic pentru 
prelucrarea în continuare a datelor tale; (iii) te opui prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele 
în interesul nostru legitim, și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime și imperioase 
care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale, (iv) te 
opui prelucrării datelor în scop de marketing direct (inclusiv, creării profilului de client); (iv) datele 
personale au fost prelucrate ilegal; (v) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma 
obligațiilor noastre legale. Dacă ne soliciți ștergerea, nu ne vom putea opune ștergerii decât 
atunci când: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale; sau (ii) pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.  Vom informa partenerii noștri / furnizorii 
noștri cu care realizăm unele activități / care sunt împuterniciți să prelucreze datele tale conform 
instrucțiunilor noastre și în numele nostru, să șteargă orice linkuri către datele respective sau 
copii sau reproduceri ale acestora.

5. dreptul de a restricționa prelucrarea datelor tale - ne poți solicita restricționarea prelucrării 
datelor, în cazul în care: (i) contești exactitatea datelor pe care le prelucrăm – situație în care 
vom restricționa colectarea datelor pentru perioada în care vom verifica exactitatea datelor; (ii) 
prelucrarea este ilegală, iar tu ne soliciți doar restricționarea utilizării acestora (și te opui ștergerii 
acestor date); (iii) deși noi nu mai avem nevoie de datele tale în scopul prelucrării, totuși ne 
soliciți aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție; sau (iv) 
te opui prelucrării datelor atunci când invocăm un interes legitim - pentru intervalul de timp în 
care vom verifica dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor și libertăților tale. 
În oricare din aceste situații, ne vom abține de la prelucrarea datelor tale (cu excepția stocării 
acestora), prin următoarele acțiuni: (a) vom muta temporar datele tale, selectate într-un alt sistem 
de prelucrare, sau vom anula accesul utilizatorilor la datele selectate  și (ii) vom indica în mod clar 
în aplicațiile noastre faptul că prelucrarea datelor tale este restricționată, astfel încât acestea să 
nu facă obiectul altor prelucrări. Dacă am partajat deja, până la respectivul moment, datele tale 
cu partenerii / furnizorii noștri, îi vom notifica imediat despre restricționarea prelucrării, după ce ne 
consultăm cu tine în prealabil. Vom putea continua să prelucrăm datele tale numai dacă: (i) oricare 
dintre situațiile prezentate mai sus se soluționează, sau (ii) îți exprimi consimțământul pentru 
prelucrarea în continuare a datelor, sau (iii) această prelucrare este necesară pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție, sau pentru protecția drepturilor unei alte 
persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al statului 
nostru.             

 

6. dreptul de rectificare a datelor incorecte/ inexacte pe care le prelucrăm despre tine aferente 
Programului de Fidelitate, în cazul în care identifici că datele tale pe care le prelucrăm sunt 
incorecte, incomplete sau inexacte.

7. dreptul la portabilitatea datelor tale, adică dreptul de a ne solicita să transferăm datele aflate la 
noi aferente Programului de Fidelitate (i) către tine, sau (ii) către un alt operator indicat de tine. Vei 
putea solicita portarea oricăror date cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ai furnizat în mod 
activ (de ex. adresă poștală, nume/prenume, etc.) și/sau pe care suntem obligați să le portăm 
conform Regulamentului UE. Ai dreptul la portabilitate doar dacă aceste date le prelucrăm în baza 
consimțământului tău sau în executarea contractului cu tine. Vom transmite datele tale solicitate 
conform celor precizate aici într-un format structurat și care permite reutilizarea datelor (de ex. în 
format XML, JSON, CSV). Înainte de a transmite orice date, te vom identifica prin autentificarea 
în contul tău de client (utilizând credențialele atribuite) sau, dacă vom avea îndoieli întemeiate cu 
privire la identitatea ta, îți vom putea solicita furnizarea de informații suplimentare care să permită 
identificarea ta (de ex. întrebări de securitate, un cod de securitate trimis pe telefon).

8. dreptul de a face plângere la autoritatea din România responsabilă cu supravegherea 
prelucrării datelor cu caracter personal - A.N.S.P.D.C.P., dacă tu consideri că îți lezăm drepturile 
cu privire la prelucrarea datelor tale.

Poți depune plângere la A.N.S.P.D.C.P. cu privire la modul în care prelucrăm datele tale. 
Poți găsi unele ghiduri și linii directoare privind drepturile tale pe pagina web a autorității 
http://www.dataprotection.ro/

Totuși, sperăm că vei decide să discuți mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângere la 
A.N.S.P.D.C.P. Siguranța datelor tale este extrem de importantă pentru cora, și vom lua toate 
măsurile necesare pentru a soluționa orice problemă  ai cu privire la modalitatea de prelucrare a 
datelor tale de către cora în cel mai eficient mod.

d) În cazul în care efectuezi cumpărături din hipermarketurile cora, detaliile privind prelucrarea 
datelor tale cu caracter personal ca și client al unui hipermarket cora se află în Politica cora 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal în magazinele cora, pe care o poți 
solicita în orice hipermarket cora  și o poți consulta pe www.cora.ro

e) În cazul în care navighezi pe www.cora.ro și/sau efectuezi cumpărături online pe www.cora.ro, 
detaliile privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal în aceste cazuri se află în Politica 
de prelucrare a datelor personale privind website-ul cora.ro, pe care o poți solicita în 
orice hipermarket cora și o poți consulta pe www.cora.ro
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f) Detalii privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal aferente Programului de Fidelitate:

Nume, prenume, data nașterii, 
sexul, adresa (localitatea, județul, 
strada și numărul străzii, codul 
poștal) și semnătura ta – date 
obligatorii pentru emiterea 
HiperCardului de Fidelitate

Detaliile adresei de corespondență 
(tipul străzii, blocul, scara, 
apartamentul și etajul, dacă adresa 
ta completă le conține), număr 
telefon fix, număr telefon mobil, 
adresă email împreună cu nume și 
prenume, istoricul de cumpărături și 
navigări pe baza procedurii tehnice 
a Profilării - date obligatorii pentru 
transmiterea de oferte personalizate, 
oferte nepersonalizate (mass) și a 
altor comunicări de asistență (fără 
natură comercială).

Profesia, starea civilă, venitul lunar 
al familiei, calitatea de salariat al 
cora, de unde îți faci de obicei 
cumpărăturile, dacă deții un telefon 
inteligent (smart-phone) și/sau dacă 
deții un autoturism.

Emiterea HiperCardului de Fidelitate 
și acordarea beneficiilor din Program

Durata: valabilitatea HiperCardului 
de Fidelitate cora

Asistență și comunicări (fără natură 
comercială) pe durata valabilității 
HiperCardului de Fidelitate Cora. 

Transmiterea de Oferte 
personalizate prin poștă, apel 
telefonic, SMS, e-mail (newsletter) 
și/ sau prin reclame țintă, în 
contul tău de pe platformele de 
socializare (de exemplu Facebook și 
Instagram) prin crearea de audiențe 
personalizate.

Transmiterea de Oferte 
nepersonalizate (mass) prin 
Newsletter, Alerte Comunicări

Chestionare evaluare satisfacție 
clienți (fără identificarea clienților 
respondenți, servesc numai 
la îmbunătățirea serviciilor si 
răspunsurile nu sunt luate în 
considerare la profilare)

Durata: valabilitatea HiperCardului 
de Fidelitate Cora.

Îmbunătățirea produselor și/ sau 
serviciilor cora, pe baza procedurii 
tehnice a profilării

Durata prelucrării: valabilitatea 
HiperCardului de Fidelitate cora

Exercitarea obligațiilor și drepturilor 
aferente Programului de Fidelitate

Exercitarea obligațiilor și drepturilor 
aferente Programului de Fidelitate

Consimțământul tău de a primi 
Oferte personalizate privind 
produsele și/sau serviciile cora prin 
poștă, apel telefonic, SMS, e-mail 
(newsletter) și/ sau prin platformele 
de socializare

Interesul legitim al cora

Interesul legitim al cora

Interesul legitim al cora

Categorii de date cu 
caracter personal 
prelucrate de cora

Scopul și durata 
prelucrării

Temeiul 
prelucrării

ID-ul HiperCardului tău de 
fidelitate (cod unic de identificare a 
HiperCardului tău de Fidelitate), în 
asociere cu identificatori online (de 
exemplu: contul tău de pe cora.
ro, browser-ul de internet pe care îl 
utilizezi și informații despre sistemul 
de operare al dispozitivului de pe 
care te autentifici)

Date pe care le colectăm prin 
intermediul cookies, scopurile, 
metodele și informațiile privind 
dezactivarea cookies, le găsești în 
Politica de utilizare a cookies, 
disponibilă pe cora.ro

Istoricul de cumpărături, istoricul 
navigărilor, identificatori unici din 
hipermarketurile cora și/sau pe 
cora.ro

Acordarea beneficiilor aferente 
participării la Programul de Fidelitate 
(HiperPuncte, tichete, cadouri etc.)

Durata: valabilitatea HiperCardului 
de Fidelitate cora

Îmbunătățirea experienţei de 
navigare pe www.cora.ro

Îmbunătățirea ofertei de produse și/
sau servicii cora, pe baza procedurii 
tehnice a profilării

Durata prelucrării: valabilitatea 
HiperCardului de Fidelitate cora

Exercitarea obligațiilor și drepturilor 
aferente Programului de Fidelitate

Interesul legitim al cora

Categorii de date cu 
caracter personal 
prelucrate de cora

Scopul și durata 
prelucrării

Temeiul 
prelucrării

Programul HiperCard de Fidelitate cora Programul HiperCard de Fidelitate cora
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Partenerii noștri. Colaborăm cu o serie de parteneri ale căror 
produse și/sau servicii le comercializăm în hipermarketurile cora 
și/sau pe cora.ro. Uneori partajăm datele tale cu acești parteneri: 
(i) în cadrul unor tombole și concursuri pe care le organizăm 
împreună, (ii) pentru emiterea unor certificate de garanție/calitate, 
sau (iii) pentru soluționarea reclamațiilor privind produsele și/sau 
serviciile. Alteori ei colectează direct de la tine datele personale, în 
măsura în care îi contactezi folosind link-urile disponibile pe cora.
ro (caz în care cora nu transmite datele tale către acești parteneri).

Furnizorii de servicii. Este posibil să utilizăm furnizori de servicii 
terți (Împuterniciți) pentru anumite activități necesare prestării 
serviciilor asociate derulării Programului. Aceștia includ spre 
exemplu: societăți care ne asigură servicii de stocare a datelor 
pe servere externe (sau cloud), procesarea plăților și livrarea 
bunurilor și/sau serviciilor, acțiuni de suport în realizarea activităților 
de marketing. Categoriile acestor furnizori terți sunt: (i) curieri 
terți, pentru livrarea produselor cumpărate de tine, (ii) agențiile de 
marketing, pentru structurarea și trimiterea Ofertelor personalizate 
către tine (prin poștă, e-mail, sms), (iii) furnizori de servicii găzduire 
servere date, (iv) agenții de publicitate (v) platforme de socializare, 
(vi) furnizori de servicii de call-center, (vii) deținătorii aplicațiilor 
mobile de generare a HiperCardurilor de fidelitate cora virtuale.

Date fiind obligațiile contractuale asumate de cora față de acești 
parteneri și/sau furnizori și pentru a ne proteja față de concurență, 
nu putem face publice denumirile tuturor acestor parteneri și 
furnizori.Te asigurăm, însă, că ne-am ales atent și cu exigență 
acești parteneri și furnizori, și în același timp ne asigurăm continuu, 
prin obligațiile specifice asumate contractual de parteneri și 
furnizori, prin mecanisme de verificare și auditare, prin instrucțiuni 
de lucru clare și ferme, că îndeplinesc standardele noastre înalte 
în a-ți proteja datele cu caracter personal și a implementa măsuri 
de securitate IT adecvate pentru asigurarea protecției acestora, 
inclusiv pentru păstrarea confidențialității în cel mai înalt grad.

Categorii 
destinatari

Autorități publice/organe judiciare. Putem transmite unele 
din datele tale personale autorităților sau instituțiilor publice 
competente, atunci când acest lucru este impus de prevederile 
legale relevante (de ex. investigarea fraudelor, investigarea și/sau 
prevenirea spălării banilor, depunerea declarațiilor la autoritățile 
fiscale, etc.), sau putem utiliza datele pentru inițierea unor acțiuni 
în justiție sau formularea de apărări în instanță, pentru a ne proteja 
drepturile.

Nu furnizăm datele tale personale în grupul de societăți din care 
face parte cora.

cora asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru 
colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv 
împotriva accesului neautorizat și al utilizării neautorizate a datelor. 
Aceste măsuri includ: mijloace specifice de securitate IT, acces la 
datele tale strict limitat persoanelor din cora potrivit competențelor/
sarcinilor lor de serviciu, măsuri administrative și organizatorice 
adecvate pentru a asigura păstrarea confidențialității, securitatea 
spațiilor în care sunt păstrate serverele de stocarea datelor tale, 
securitatea documentației electronice și fizice aferente executării 
contractelor de furnizare produse și/sau servicii achiziționate de pe 
cora.ro precum și revizuirea periodică a proceselor și procedurilor 
de colectare, prelucrare și păstrare a datelor, inclusiv a măsurilor de 
securitate fizică, pentru prevenirea și protejarea împotriva accesului 
neautorizat la date.

cora nu transferă direct datele tale în afara UE/Spațiului Economic 
European.

Pentru a-ți trimite Oferte personalizate prin reclame adresate 
cu ajutorul funcției de audiențe personalizate de la Facebook, 
datele tale vor fi furnizate de cora către Facebook, Inc. în afara 
UE/Spațiului Economic European, tot timpul în cadrul Scutului de 
Confidențialitate UE-SUA (considerat a asigura un caracter adecvat

Păstrarea în 
siguranță a 

datelor

Transferul în 
străinătate al 

datelor
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de protecţie a datelor cu caracter personal transferate din 
Uniunea Europeană către organizaţii din Statele Unite), pentru 
care Facebook deține certificare, conform informațiilor disponibile 
public. În considerarea garanțiilor oferite de Facebook privind 
păstrarea confidențialității și securității datelor furnizate de cora, 
inclusiv cele privind măsurile de protecție tehnică și fizică utilizate 
de Facebook, cora te asigură, totodată, că prelucrarea datelor tale 
în utilizarea funcției de audiențe personalizate de la Facebook se 
realizează în conformitate cu un set puternic de principii și garanţii 
pentru protecţia vieţii private și a datelor cu caracter personal, care 
sunt echivalente cu cele din Uniunea Europeană. Facebook nu 
distribuie terților sau altor promotori de mesaje comerciale, datele 
tale pe care le furnizăm către Facebook pentru a-ți trimite Oferte 
personalizate prin reclame țintă.

Prezenta Nota de informare va putea fi modificată/actualizată 
oricând de către cora, conform propriei decizii, cu punerea la 
dispoziția persoanelor vizate a versiunilor actualizate.

Revizuirea Notei 
de informare

g) Definiții aplicabile în prezentul Formular

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un 
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai 
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu 
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de 
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 
ștergerea sau distrugerea;„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, 
agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal in condiţiile legii.

„Împuternicit” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt 
organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„Profilarea/ Crearea de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu 
caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite 
aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea 
aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele 
personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă 
sau deplasările acesteia;

„Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism 
căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte 
terță;

„Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, 
informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație 
sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

„Regulamentul UE” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE.

Secţiunea a II-a

Regulamentul de participare la programul hipercard de fidelitate cora

1. Organizatorul și regulamentul oficial al programului
Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de S.C. România Hypermarche 
S.A., cu sediul în Șos. Dudești-Pantelimon, nr. 73- 75, spaţiul S1 (în incinta cora Pantelimon) 
sectorul 3, București, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J40/38/2002, cod unic 
de înregistrare 14374293, capital social subscris și vărsat de 107.455.677,40 lei, denumită în 
continuare “Organizatorul”. 
Participanţii la programul HiperCardul de Fidelitate cora, denumit în continuare „Programul” 
sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament de participare, denumit în 
continuare „Regulamentul Oficial”. 
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Regulamentul Oficial stă la dispoziţia oricărui participant la Program pentru consultare, în oricare 
din hipermarketurile cora și pe site-ul www.cora.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica 
sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după 
anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public prin afișare la Punctul de 
Beneficii din hipermarketurile cora, precum și pe internet la adresa www.cora.ro
Programul este organizat și se desfașoară în hipermarketurile cora de pe întreg teritoriul 
României. Produsele vândute/serviciile furnizate în numele partenerilor comerciali nu sunt incluse 
în programul HiperCardului de Fidelitate cora.
Detaliile privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal ca și participant la Programul de 
Fidelitate le regăsiți atat în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal aferent Programului de Fidelitate, cât și în Politica cora privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal, disponibilă pe cora.ro și în orice hipermarket cora la Punctul de Beneficii.

2. Durata programului
Programul a fost lansat la data de 22 martie 2006 și are durata nedeterminată. S.C. România 
Hypermarche S.A. are dreptul să hotărască în orice moment încetarea Programului. Înștiinţarea 
referitoare la încetarea Programului va fi afișată cu cel puţin 15 zile înainte de data efectivă de 
încetare în toate hipermarketurile cora, într-un loc vizibil, și pe internet la adresa www.cora.ro. 
Programul se va deșfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3. Condiții de participare
Poate fi participantă la Program orice persoană fizică ce are domiciliul stabil în România și a 
împlinit vârsta de 18 ani. Nu pot participa persoanele juridice și nici persoanele fizice autorizate, 
fundaţiile, asociaţiile sau alte forme de organizare colectivă.
La Program se poate participa numai prin completarea și semnarea formularului de înscriere, 
disponibil în toate hipermarketurile cora sau pe site-ul www.cora.ro, sau prin completarea 
formularului de înscriere virtual disponibil pe www.cora.ro, sau în aplicaţiile electronice puse la 
dispoziţie de Organizator sau de partenerii săi contractuali. 
Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, cu date reale și citeţ. 
Participantul este, de asemenea, obligat să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în 
formularul de înscriere. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete, date invalide sau 
care nu aparţin persoanei care a solicitat HiperCardul de Fidelitate, nu este valid, ceea ce atrage 
după sine imposibilitatea participării la Program și a folosirii HiperPunctelor acumulate, eventual, 
pe card.  
Fiecare participant poate fi titularul unui singur HiperCard de Fidelitate cora, indiferent de 
hipermarketul cora emitent. În cazul în care un participant are mai mult de un HiperCard de 
Fidelitate cora, Organizatorul își rezervă dreptul de a dezactiva în orice moment oricare dintre 
HiperCardurile de Fidelitate ale titularului cu pierderea de către participant a tuturor avantajelor 
aferente acestora.

HiperCardul de Fidelitate cora se emite la cerere și se eliberează pe loc, gratuit, imediat după 
completarea, semnarea și înregistrarea formularului de înscriere, prin prezentarea actului de 
identitate în original (C.I./B.I.) la Punctul de Beneficii din oricare dintre hipermarketurile cora. 
Înregistrarea formularului de înscriere se va face pe baza prezentării actului de identitate (C.I./B.I.) 
în original, exclusiv în scopul verificării corectitudinii datelor completate; cora nu efectuează copii 
și nu reține copii de pe actul de identitate al Participantului. 
Numai titularul actului de identitate poate fi titularul unui HiperCard de Fidelitate cora.
HiperCardul de Fidelitate cora virtual se emite la cerere, în urma completării electronice a 
formularului virtual de înscriere cu date reale complete și acceptarea condiţiilor Regulamentului 
de Participare, dar numai după verificarea și validarea informaţiilor primite prin intermediul 
aplicaţiilor electronice virtuale de către Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu emite 
un HiperCard de Fidelitate virtual în cazul în care datele furnizate la înscriere nu pot fi validate / 
confirmate a fi reale sau sunt incomplete. HiperCardul de Fidelitate virtual odată emis de către 
Organizator dă drepturi depline Participantului la Program, asemenea oricărui HiperCard de 
Fidelitate emis fizic de către Organizator. La solicitarea Participantului în oricare din hipermarket-
urile cora, la Punctul de Beneficii, HiperCardul de Fidelitate virtual poate fi emis și fizic.
Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora nu poate folosi HiperCardul de Fidelitate cora al unei 
alte persoane, în caz contrar pierzând dreptul de participare la Program.
Organizatorul nu este responsabil pentru utilizarea de către Titularul HiperCardului de Fidelitate la 
cumpărături a unei serii diferite de HiperCard de Fidelitate de cea primită de Titular de la Organizator.

4. Mecanismul programului
4.1. HiperPunctele de Fidelitate cora 
Hipercardul de Fidelitate cora poate fi alimentat cu HiperPuncte din orice hipermarket cora 
din România. Contul HiperCardului de Fidelitate poate fi gestionat doar de către hipermarketul 
cora care l-a emis. De asemenea, cadourile și Bonurile de Cumpărături pot fi ridicate doar de 
la hipermarketul cora unde a fost deschis contul HiperCardului de Fidelitate, numai de către 
titularul HiperCardului de Fidelitate cora, prin prezentarea actului de identitate în original. În 
funcţie de și în limita numărului de HiperPuncte acumulate, titularul poate alege un cadou din 
Vitrina Cadourilor de Fidelitate din hipermarketul cora care a emis HiperCardul de Fidelitate cora 
aparţinând respectivului titular.
Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora poate transforma integral HiperPunctele din contul 
HiperCardului sau de Fidelitate în Bon de Cumpărături. Termenii și condiţiile de utilizare a Bonului 
de Cumparaturi sunt menționate în scris pe Bonul de Cumpărături emis conform prezentului 
Regulament.
Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora care, înainte de înregistrarea produselor în sistemul 
casei de marcat și efectuarea plăţii cumpărăturilor în oricare din hipermarketurile cora, nu 
prezintă casierei HiperCardul de Fidelitate (inclusiv cel virtual) pentru scanare, nu va acumula 
HiperPuncte.



16 17

Programul HiperCard de Fidelitate cora Programul HiperCard de Fidelitate cora

În plus, în scopul de a mulţumi clienţilor pentru fidelitatea demonstrată, indiferent de valoarea 
cumpărăturilor Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora acumulează câte 5 HiperPuncte pe 
zi/card/persoană de fiecare dată când prezintă casierei HiperCardul de Fidelitate (inclusiv cel 
virtual) pentru scanare, în oricare din hipermarketurile cora din Romania.
În funcţie de valoarea cumpărăturilor Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora acumulează 
HiperPuncte. 
Începând cu data de 15 ianuarie 2019, pentru fiecare 10 lei cheltuiți în oricare din hipermarketurile 
cora din România, se primesc câte 3 HiperPuncte.

Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora acumulează HiperPuncte suplimentare pentru 
cumpărarea produselor semnalizate corespunzător în cataloagele și în hipermarketurile cora. 
Aceste HiperPuncte suplimentare nu sunt condiţionate de suma minimă de cumpărături.
Titularul HiperCardului de Fidelitate cora care folosește în mod frecvent la cumpărături HiperCardul 
de Fidelitate cora poate primi HiperPuncte de Fidelitate suplimentare în contul HiperCardului sau 
prin extragerea electronică prin intermediul randompicker.org în cadrul unor tombole organizate 
de oricare din hipermarketurile cora. Detaliile condiţiilor de participare la aceste tombole și 
operaţiuni promoţionale vor fi precizate în regulamentele de participare ale fiecărei tombole ce 
vor fi afișate în hipermarketurile cora și pe www.cora.ro

HiperCardul de Fidelitate cora (inclusiv cel virtual) are valabilitate nelimitată. Perioada de 
acumulare a HiperPunctelor de Fidelitate este de cel puţin un an de la emiterea HiperCardului 
de Fidelitate și se încheie la prima dată aniversară a titularului HiperCardului de Fidelitate. cora 
păstrează HiperPunctele acumulate în acest interval încă 30 de zile după aniversare, timp în care 
Titularul HiperCardului de Fidelitate cora poate ridica HiperCadoul. HiperPunctele nefolosite în 
termen de 30 de zile după data aniversară sunt pierdute definitiv. O nouă perioadă de acumulare 
a HiperPunctelor începe automat a doua zi după încheierea primei perioade. HiperPunctele din 
cele două conturi, cel vechi și cel nou, nu pot fi cumulate.
HiperPunctele de pe HiperCardul de Fidelitate nu pot fi preschimbate în bani. 
Dacă pentru o comandă pe www.cora.ro au fost folosite HiperPuncte de Fidelitate, iar valoarea 
finală a comenzii este mai mică decât cea din pasul de utilizare a Hiperpunctelor respective, 
clientul va primi înapoi în contul său de pe www.cora.ro diferența de HiperPuncte aferentă 
proporțional valorii cu care s-a diminuat valoarea comenzii. 
Utilizarea frauduloasă a HiperCardului de Fidelitate (inclusiv a celui virtual) duce la anularea acestuia 
și a HiperPunctelor acumulate pe acesta. Reprezintă utilizare frauduloasă inclusiv transmiterea 
HiperCardului de Fidelitate unui alt Titular în scopul utilizării unor oferte personalizate destinate 
exclusiv Titularului căruia i-au fost transmise direct prin email, SMS sau poștă.
Dacă Titularul HiperCardului de Fidelitate cora returnează un produs, HiperPunctele acumulate 
aferente acestui produs se anulează.

La Punctul de Beneficii se poate obţine la cerere, de către Titularul HiperCardului de Fidelitate, 
prin prezentarea actului de identitate exclusiv în scopul verificării identităţii Titularului (cora 
nu efectuează și nu păstrează copii de pe actul de identitate al titularului HiperCardului de 
Fidelitate cora), desfășuratorul HiperPunctelor acumulate în ultimele 30 de zile calendaristice. 

Desfășuratorul permite Titularului HiperCardului de Fidelitate cora sa vadă pe ce dată și-a făcut 
cumpărăturile și câte HiperPuncte a acumulat.
Orice obiecţiune în ceea ce privește HiperPunctele acumulate poate fi acceptată doar cu condiţia 
prezentării bonurilor fiscale primite cu ocazia efectuării cumpărării la care se referă obiecţiunea.
HiperPunctele aferente cumpărăturilor dintr-o zi apar evidenţiate în contul HiperCardului de 
Fidelitate cel târziu a doua zi, moment în care devin valide pentru ridicarea cadourilor. Nu pot fi 
cumulate pe un HiperCard de Fidelitate HiperPunctele mai multor HiperCarduri și nici cumulate 
HiperPunctele de pe un HiperCard de Fidelitate cu HiperPunctele altui HiperCard de Fidelitate, 
indiferent de titularul acestora.
Nu se percepe niciun comision de administrare a contului HiperCardului de Fidelitate.
Cadourile sunt valabile în limita stocului disponibil. Dacă stocul se epuizează, cora va propune 
un cadou similar, de aceeași valoare și aferent aceluiași număr de HiperPuncte. Cadourile de 
fidelitate eliberate Titularului HiperCardului de Fidelitate cora nu pot fi returnate și nici schimbate 
cu excepţia cazului în care prezintă defecte de conformitate care nu au putut fi observate la 
primirea lor de către Titularul HiperCardului de Fidelitate cora.

4.2. Tichetul cora
Posesorul de HiperCard de Fidelitate cora beneficiază de Tichete cora pentru produsele 
semnalizate în cataloagele cora, la raft în oricare din hipermarketurile cora, precum și pentru cele 
ce ar putea fi indicate in mesajele (SMS, e-mail) personalizate și/ sau nepersonalizate (mass) 
primite. 
Tichetul cora este un bon de reducere valabil în hipermarketul cora emitent pentru cumpărăturile 
realizate în acesta în perioada de valabilitate înscrisă pe bonul de reducere respectiv. Tichetul 
cora obținut în urma cumpărăturilor pe www.cora.ro poate fi folosit numai în magazinul online în 
perioada de valabilitate afișată în contul clientului pentru Tichetul respectiv. Tichetul cora poate 
fi folosit doar integral, pentru cumpărături a caror valoare totală depășește valoarea Tichetului 
cora respectiv cu minimum 0.01 lei. Tichetul cora nu poate fi preschimbat în bani.
Valoarea Tichetului cora se calculează automat în funcţie de valoarea efectiv achitată de către 
Posesorul unui HiperCard de Fidelitate cora pentru produsul/produsele pentru care primește 
respectivul Tichet.
Dacă în același moment sunt valabile și o reducere în Tichet și una directă la de marcat casa 
pentru același produs, tichetul va fi calculat la ce a rămas de plată de către Posesorul de 
HiperCard de Fidelitate cora, și nu la preţul de raft al produsului.
Nu pot fi folosite Tichetele cora ilizibile, rupte sau a căror perioadă de valabilitate a expirat. După 
expirarea perioadei sale de valabilitate, Tichetul cora nu mai poate fi folosit.
Tichetul cora poate fi transmis de catre Posesorul de HiperCard de Fidelitate cora unui terț, 
urmand a fi utilizat de acesta în condiţiile și cu respectare prezentului Regulament și a menţiunilor 
înscrise pe respectivul bon de reducere.
Posesorul de card care, înainte de efectuarea cumpărăturilor, nu predă casierei HiperCardul său 
de Fidelitate pentru înregistrare (inclusiv HiperCardul de Fidelitate virtual), nu va putea beneficia 
de emiterea bonului de reducere. HiperCardul nu permite emiterea Tichetului cora ulterior 
momentului plăţii contravalorii cumpărăturilor făcute.
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Dacă Titularul HiperCardului de Fidelitate cora returnează un produs pentru care a 
fost acordată o reducere pe Tichetul cora, respectivul Tichet cora se anulează. Daca 
Tichetul cora respectiv a fost deja folosit, valoarea sa este scăzută din suma returnată 
respectivului Titular al HiperCardului de Fidelitate cora pentru produsul în cauză. 
Dacă pentru o comandă pe www.cora.ro a fost folosit un Tichet cora, iar valoarea finală a 
comenzii este mai mică decât cea din pasul de utilizare a Tichetului respectiv, clientul va primi 
inapoi in contul sau de pe www.cora.ro diferenta de Tichet cora aferenta proportional valorii cu 
care s-a diminuat valoarea comenzii.
În cazul în care sistemul informatic care emite Tichetele cora este indisponibil temporar, 
echivalentul calculat în HiperPuncte de Fidelitate al Tichetelor cora care nu au putut fi emise va 
fi adăugat automat în contul HiperCardului de Fidelitate cora (inclusiv cel virtual) scanat pentru 
bonul de casă respectiv, la restabilirea sistemului. Această transformare va fi efectuată la aceeași 
valoare a HiperPunctului de Fidelitate valabilă pentru transformarea HiperPunctelor în Bon de 
Cumpărături din acel moment.
*Beneficiile Programului de fidelitate nu pot fi acordate la achiziţia de / utilizate pentru achiziţia 
de produse care intră sub incidenţa unor normative legale în vigoare care prevăd în mod expres 
interzicerea/ limitarea acordării/ utilizării acestora. Detalii ale produselor excluse/ limitate vor fi 
afișate în fiecare magazin, pe site-ul www.cora.ro și în cataloagele cora.

5. Folosirea hipercardului de fidelitate cora
România Hypermarche S.A. își rezervă dreptul de a dezactiva orice HiperCard de Fidelitate cora 
(inclusiv cel virtual) după o perioadă de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit încălcându-se 
oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispoziţiilor legale.
HiperCardurile, odată dezactivate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul HiperCardului de Fidelitate 
respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de HiperPunctele acumulate pe 
HiperCardul de Fidelitate în cauză și orice alte beneficii atașate HiperCardului de Fidelitate 
respectiv, însă va putea solicita emiterea unui nou HiperCard de Fidelitate, completând un nou 
formular de înscriere.
În cazul în care HiperCardul de Fidelitate este pierdut, furat, uzat sau deteriorat, acesta va putea 
fi înlocuit gratuit cu un nou HiperCard de Fidelitate, iar HiperPunctele acumulate vor fi disponibile 
pe noul HiperCard de Fidelitate. Reemiterea se va efectua la cererea titularului, la Punctul de 
Beneficii din hipermarketul cora care l-a emis, numai prin prezentarea actului de identitate în 
original și, pentru cazul de uzură sau deteriorare, a HiperCardului de Fidelitate în cauză. 
S.C. România Hypermarche S.A. își rezervă dreptul de a refuza folosirea cardurilor devenite 
ilizibile.
HiperCardul virtual de Fidelitate nu poate fi pierdut. Participantul poate oricând solicita la Punctul 
de Beneficii din hipermarketul cora emitent, numai prin prezentarea actului de identitate în 
original, codul de identificare al HiperCardului virtual de Fidelitate.

6. Regulamentul oficial
Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la 
Program în toate hipermarketurile cora din România și pe site-ul www.cora.ro. Pentru informaţii 
suplimentare, participanţii se pot adresa la Punctul de Beneficii din hipermarketurile cora. Prin 

participarea la acest Program, participanţii sunt de acord să respecte și să se conformeze 
termenelor și condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Secţiunea a III-a

Furnizarea datelor tale cu caracter personal pentru eliberarea HiperCardului de Fidelitate
Furnizarea consimțământului pentru primirea de oferte personalizate

În Formular, Consimțământul tău, prin bifarea de către tine personal a căsuţelor marcate cu 
DA înseamnă acordul tău liber, specific, informat, lipsit de ambiguitate ca datele care te privesc 
să fie prelucrate în scopul menționat în Nota de informare. 
Dacă nu ești convins că manifestarea ta de voință îndeplinește toate aceste cerințe, nu ne 
acorda consimțământul la momentul respectiv, deci bifează NU. Odată ce bifezi căsuța prin care 
îți solicităm consimțământul, vom păstra dovada acestei bife și vom lua în considerare această 
acțiune ca și consimțământ îndeplinind caracteristicile de aici.

Formularul îl poţi găsi la Punctul de Beneficii din hipermarketul tău cora.




