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NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL  si ACORDUL PERSOANEI VIZATE  

 
În conformitate cu prevederile  Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumita in continuare 
„Regulamentul General UE privind protecția datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne 
aprobate în vederea implementarii Regulamentului General UE, Societatea Rompetrol 
Downstream SRL, care face parte din Grupul KMG International (denumita in continuare 
"Societatea"), cu sediul în Bucuresti, sector 1, Piata Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northen 
Tower, et. 2, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/1716/2000, CUI 
RO12751583, legal reprezentată de către Vladislav Rusnac, în calitate de Director General, are 
obligaţia să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în 
condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv 
în realizarea scopurilor specificate.  

1. Operatorul de date cu caracter personal:  

Rompetrol Downstream SRL este o societate română constituită şi funcţionând conform legilor 
din România, care, în calitatea sa de operator, stochează cu bună credinţă datele cu caracter 
personal ale clienților săi în conformitate cu reglementările aplicabile, respectând pe deplin 
principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime, conform Legii nr. 677/2001 
şi articolului 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor actelor normative interne 
aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.  

 
1. Datele cu caracter personal 

 
Datele prelucrate sunt: 

• numele si prenumele,   
• telefonul, e-mailul,  
• codul de client Fill&Go, 
• seria si numărul actului de identitate,  

 
2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal 

 
Aceste date sunt prelucrate de către Societate in temeiul art. 6 alin. 1 lit a) din Regulamentul General 
privind protecția datelor, respectiv consimtamantul dumneavoastră expres, in scopul participarii la 
concursuri si tombole desfășurate pentru clientii Fill&Go Personal. 
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3. Durata prelucrării datelor cu caracter personal 
 
Prelucrarea datelor in scopul prevazut anteriorva avea loc pe durata relației contractuale cu 
Operatorul, precum si pe o perioada de un an de la încetarea acesteia. In situația in care va retrageți 
consimtamantul de marketing direct, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate in acest scop, 
din momentul retragerii consimtamantului. 
 

4. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal 
 
In situația in care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in 
scop de marketing direct sau pentru contactarea dumneavoastră in scopul prezentării ofertelor 
standard sau personalizate ori invitarea dumneavoastră la evenimentele organizate de Operator sau 
entitatile din Grupul KMG International, conform punctului 2 de mai sus, pentru care este necesar 
acordul dumneavoastră mai jos exprimat,  relația contractuala dintre dumneavoastră si Operator  
nu va fi afectata in nici un fel. 
 
In situația in care va exprimați obiecțiunea privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal in scopul obținerii opiniei dumneavoastră cu privire la serviciile si produsele oferite sau 
achiziționate conform punctului 2) litera d), relația contractuala dintre dumneavoastră si Operator 
nu va fi afectata in nici un fel. 
 

5. Persoanele Împuternicite si Destinatarii datelor 
 
Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizata, reprezentanții persoanei vizate, 
alte companii din același grup cu Operatorul, societățile comerciale de deservire a stațiilor de 
carburanți; agențiile de publicitate, furnizorii de servicii IT si de telecomunicații, curierat, alți 
partenerii contractuali (de ex. notari si auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la 
datele transmise). 
Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care 
au fost colectate si care permite transmiterea către un anumit terț. 
 

6. Transferul Internațional 
7.  

In cazul in care datele dumneavoastră se vor transfera către alte societati din alte ţări, in vederea 
realizării scopului operațiunii de prelucrare a datelor, veți fi informat si se vor aplica garanțiile 
prevăzute de art. 44-49 din Regulamentul General privind protecția datelor 
 

8. Drepturile persoanei vizate 
 
Pentru o informare completă, in calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire 
exclusiva la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General 
privind protecția datelor:  
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a) dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, 
b) dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră, 
c) dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor; 
d) dreptul la restricţionarea prelucrării; 
e) dreptul la portabilitatea datelor;  
f) dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul datelor cu caracter 

personal prelucrate în conformitate cu articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv 
crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini 
executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este 
învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime ale Operatorului; 

g) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă ca aveți dreptul de a 
solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce 
efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de 
prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor trăsături 
de personalitate, precum abilităţile profesionale, credibilitatea, comportamentul 
dumneavoastră la locul de munca; 

h) dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal sau orice instanţe competente. 

 
De asemenea, in calitate de persoana vizata aveți dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice 
moment, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de 
retragerea acestuia. 
  
Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă la 
sediul Operatorului Rompetrol Downstream SRL, din Piata Presei Libere, nr. 3-5, City Gate 
Northen Tower, et. 2, sector 1, Bucuresti. Începând cu 25 mai 2018, daca aveți întrebări legate de 
prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa: 
compliance@rompetrol.com sau ne puteți apela si la numerele de telefon 0800 0800 08. 
 
De asemenea, in calitate de persoana vizata aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru 
Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției. 
 
În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind 
protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 15 zile, în conformitate cu 
Legea nr. 677/2001, şi începând cu 25 mai 2018, în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de 
Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor. 
 
Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in 
condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru 
asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General 
privind protecția datelor. 

 

mailto:compliance@rompetrol.com

