CONFIDENȚIALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SUPERBET INTERACTIVE (ROMANIA) LTD si SUPERBET BETTING & GAMING S.A. vă respectă
dreptul la confidențialitate și sunt dedicate protejării datelor dumneavoastră cu caracter
personal și folosirii corespunzătoare a acestor date.
SUPERBET INTERACTIVE (ROMANIA) LTD si SUPERBET BETTING & GAMING S.A vă
prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal furnizate pentru participarea la Campania
„Castiguri de Campion la Superbet”
➔ Înscrierea participanților la Campania “Castiguri de Campion la Superbet”
➔ Îndeplinirea obligației legale de a anunța public numele câștigătorilor și premiile
acordate după extragere dar și ulterior, pe site-ul Organizatorului și anume
www.promotii.superbet.ro si pe pagina de Facebook Superbet.
➔ Fotografierea câștigătorului și publicarea pozelor pe site-ul www.promotii.superbet.ro
și pe pagina Facebook Superbet (în baza consimțământului explicit al acestuia)
➔ Abonarea la newsletter-ul Organizatorului(doar în baza consimțământului
Participantului)
➔ Trimiterea ulterioară de informații periodice despre promoțiile, ofertele și prezentările
de produse ale Organizatorului (doar în baza consimțământului Participantului)
Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
➔ Organizatorii garantează tuturor Participanților că datele personale procesate cu
prilejul Campaniei “Castiguri de Campion la Superbet” vor fi utilizate doar în scopul
obligațiilor legale și în baza consimțământului Participanților
➔ Consimțământul oferit de Participant va fi utilizat întocmai pentru scopul determinat
➔ Consimțământul oferit de către Participant în scop de marketing direct doar în cazul
bifării căsuței din contul de Participant
➔ În cazul în care Participantul își oferă consimțământul în scopul de marketing, ulterior
acesta va avea posibilitatea de dezabonare de la serviciile Organizatorului, prin
accesarea contului de Participant si debifarea casutei corespnzatoare
➔ În cazul în care Câștigătorul își exprimă consimțământul pentru a fi fotografiat în
scopul publicării pe site-ul Organizatorului, aceste poze pot fi păstrate pe
www.promotii.superbet.ro pentru o perioadă de 12 luni
➔ Participarea la Campania “Castiguri de Campion la Superbet” nu este condiționată de
oferirea consimțământului în scop de marketing

În calitate de Participant și totodată de persoană vizată ale cărui date sunt prelucrate în mod
direct aveți următoarele drepturi în baza GDPR:
-

-

-

-

-

Dreptul de acces: Participantul poate afla dacă Organizatorul prelucrează sau nu
datele cu caracter personal care îl privesc iar, în caz afirmativ, asigurarea accesului la
datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate de
Organizator;
Dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, datele Participantului pot fi transmise direct
unui alt operator;
Dreptul la opoziție: posibilitatea de opunere, din motive legate de situația particulară
în care vă aflați, a prelucrării de date cu caracter personal. (atunci când prelucrarea
datelor cu caracter personal are drept scop promovarea de produse/servicii,
Participantul are dreptul de a se opune în orice moment);
Dreptul la rectificare: în cazul în care Participantul constatată o neconcordanță
referitoare la datele personale care îl privesc, și corectarea/rectificarea
acestora, fară întârzieri
nejustificate, în baza unei solicitări;
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): în anumite condiții, Organizatorul
va șterge complet datele cu caracter personal ale Participantului, fărăîntârzieri
nejustificate;
Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite condiții, Participantul are dreptul
de a obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării, în baza unei
solicitări.

Toate aceste drepturi și/sau retragerea consimțământului pot să fie exercitate printr-o
cerere transmisă la adresa de e-mail: drepturile.tale@superbet.ro
Detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal le regăsiți pe
pagina www.promotii.superbet.ro
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate direct Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de
judecată.
Datele furnizate de către participanți nu vor fi difuzate către terți.

