Notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal
1. Cine suntem
S.C GODMOTHER SRL este o companie înregistrată in Romania responsabilă de campania “Zboara cu
jucatorii BVB”.

2. Date personale pe care le prelucrăm
S.C GODMOTHER SRL este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri de
date personale de la dvs.:
•
•
•
•

Nume și prenume
E-mail
Număr de telefon
Informații sesiune de navigare

3. De ce avem nevoie de ele
Avem nevoie de datele dvs personale pentru a vă oferi următoarele servicii:
- Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul desfășurării tombolei disponibile pe site-ul
www.flywithbvb.ro. Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi
legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că procesarea este necesară în vederea
desfășurării tombolei si acordarea premiilor.
- Funcționarea site-ului www.flywithbvb.ro
• Adresă IP – filtrarea și detectarea atacurilor din internet

4. Ce facem cu ele
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei S.C GODMOTHER SRL si agentiei
de marketing direct Mediapost Hit Mail S.A., situate în România în scopul desfășurării tombolei
disponibile pe site-ul www.flywithbvb.ro.

5. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal
Pentru tombola vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viață a
tombolei, respectiv pana la validarea finala a castigatorilor. După această perioadă, datele
dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.
Pentru istoria navigării datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate doar pe durata de
viață a
cookie-ului.
Durata de
viață a fiecărui
cookie
se
regăsește
la
https://flywithbvb.ro/assets/cookie_policy.pdf

6. Care sunt drepturile dvs?
Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau
incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie
șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul
la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la
concurs@godmother.ro
Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați
responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail concurs@godmother.ro.
Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema
ridicată.
De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.

