
ANEXA nr. 1 
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

„WETTERBEST TE PREMIAZA CU UN ACOPERIS” 
Campanie  pentru beneficiari finali 

Perioada campaniei: 26.04.2021 - 04.05.2021 
- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - 

 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai 

Prin prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care WETTERBEST SA. si imputernicitii sai 

prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protectia acestora, conform 

legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor 

fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 

date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD). 

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de 
catre Organizator care acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea 
datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor 
fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament. 

Va rog sa-l cititi cu atentie pentru a intelege cum prelucram datele d-voastra personale. 

Datele de contact ale organizatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre 

persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

Email: marketing@wetterbest.ro 

Cerere scrisa la adresa: Baicoi, str. Infratirii, nr.142, județul Prahova, Cod Fiscal RO12347950, in 
atentia departamentului de marketing Wetterbest 

 
2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei 

In cadrul Campaniei, Organizatorul va prelucra de la participanti urmatoarele categorii de date cu 

caracter personal: 

- Pentru Participantii la Campanie pe site-ul www.wetterbest.ro, in vederea castigarii 

premiului, vor fi prelucrate: nume si prenume, adresa de e-mail, nr.telefon, categoria de 

varsta, date rezultate in urma vizitei website-ului campaniei www.wetterbest.ro (cookie-uri si 

mecanisme similare); 

- Pentru Castigatorul Campaniei in plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate: adresa de 

livrare a premiului, semnatura (pe procesul verbal de predare-primire premiu), copie CI/BI, 

calitatea de castigator si premiul castigat. 

Copia actului de identitate (CI/BI) va fi folosita exclusiv in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de 

Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul 

retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (intrucat unul dintre premiile 

acordate in cadrul prezentei Campanii depaseste pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal). 

 

 
Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele, 

prenumele si premiul castigat vor fi facute publice in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare, pe 

pagina Facebook Wetterbest si vor fi sterse in maxim 30 de zile de la acordarea premiilor. 

Pentru a putea participa si pentru a putea fi inscrisa in Campanie si astfel pentru a putea fi eligibila de 

http://www.wetterbest.ro/


a primi premiul, persoana vizata trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal. 

 
Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial 

şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date 

a Organizatorului, în scopurile prezentate mai jos. 

Participand la aceasta Campanie declarati ca ati citit si ati luat la cunostinta si sunteti de acord cu 

Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate a Wetterbest S.A. aflata la urmatoarea adresa:  

https://www.wetterbest.ro/politica-de-confidentialitate/  
 

3. Scopul prelucrarii 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator si 

prin intermediul Imputernicitilor, in vederea: 

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei; 

(ii) participarii la Campanie a persoanelor vizate; 

(iii) desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor; 

(iv) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Organizatorului; 

(v) solutionarii cererilor participantilor la Campanie ; 

(vi) realizarea unor rapoarte statistice cu privire la preferinta pentru produsele de ingrijire/curatare. 

 
4. Temeiul juridic al prelucrarii 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor 

la Campanie de a se inscrie si de a participa la prezenta Campanie cu respectarea si acceptarea 

prevederilor Regulamentului oficial si de a li se oferi, daca va fi cazul, premiile in cadrul Campaniei. 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul unor obligatii legale ale Organizatorului (de 

exemplu in domeniul taxelor si in domeniul financiar-contabil), precum si in temeiul interesului 

legitim al Organizatorului, cum ar fi: exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor noastre sau 

ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a 

altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau 

private care soluționează dispute, a avocatilor, consultantilor nostri etc. 

Refuzul participantilor la Campanie de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite 

prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Campaniei, participarii la 

Campanie si oferirii premiilor, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale 

Organizatorului. 

Organizatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la 

Campanie (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la acestia sau care sa 

ii afecteze intr-un mod similar într-o masura semnificativa. 

 
5. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Organizator pot fi dezvaluite  

consultantilor sau colaboratorilor  actualei campanii sau autoritatilor, in cazurile in care Organizatorul  

trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale participantilor, in 

temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot 

folosi aceste date. Organizatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu 

caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota 

https://www.wetterbest.ro/politica-de-confidentialitate/


de informare si legislatia aplicabila. 

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Organizatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele 

personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, 

fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora. 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participantilor necastigatori vor fi stocate de catre Organizator timp de 

30 de zile de la livrarea/ oferirea premiilor, cu exceptia situatiilor in care au fost formulate reclamatii 

cu privire la premiile acordate, caz in care datele vor fi pastrate pana la solutionarea acestor 

reclamatii. Datele cu caracter personal ale Participantilor nu sunt utilizate in niciun alt scop, pana la 

momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie. 

Datele cu caracter personal ale Participantului  castigatorde premii in valoare de peste 600 lei vor fi 

stocate de catre Organizator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, 

respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului 

din premii. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/distruge 

aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare. 

7. Drepturile persoanelor vizate 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Organizatorul asigura participantilor, 

pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

 
(i) dreptul de informare; 

(ii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca 

aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de 

retragerea acestuia; 

(iii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

(iv) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

(v) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 

(vi) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

(vii) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 

(viii) dreptul la portabilitate a datelor; 

(ix) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv 

crearea de profiluri; 

(x) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal. 

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin tragere la sorti, astfel cum este mentionat in 

Sectiunea 7 din Regulamentul oficial. 

 
Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior sau pot adresa orice intrebare despre 

oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte 

aspecte ale prelucrarii datelor privitoare la dumneavoastra fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata 

si adresata Organizatorului Wetterbest SA, strada Infratirii, nr.142, localitatea Baicoi, județul Prahova, 

Cod Fiscal RO12347950, in atentia Departamentului de marketing sau la adresa de email 

marketing@wetterbest.ro .   

De retinut: 

• Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de 

zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de 

complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni. 



• Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza 

elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi 

identificata drept persoana vizata, Imputernicitul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu 

exceptia cazului in care ofera Imputernicitului informatii suplimentare care sa permita identificarea. 

 
8. Securitatea datelor cu caracter personal 

Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea 

asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand 

participantilor la Campanie.  

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu 

caracter personal catre Organizator, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de 

date a Organizatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, 

inmanarii si primirii premiului. 

 

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata 

desfasurarii Campaniei, fara insa a afecta in mod negativ sau a restrange suplimentar drepturile si 

libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Organizatorului si/ 

sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au 

fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

 
10. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia 

aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu 

prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

 

Politica de cookie 
Site-ul www.wetterbest.ro foloseste un numar limitat de cookie-uri pentru a eficientiza experienta de 

navigare in functie de nevoile si asteptarile utilizatorilor. Un Cookie este un fișier de mici dimensiuni 

care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se 

acceseaza Internetul. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi 

utilizate și nu identifica personal utilizatorii de internet. 

La accesarea site-ului wetterbest.ro, acesta va solicita browser-ului de internet sa stocheze cookie-urile 

in memoria PC-ului. Informatiile din cookie-uri sunt necesare pentru marirea vitezei de accesare a 

paginilor la vizitele urmatoare, dar si pentru personalizarea experientei de navigare pe site-ul 

wetterbest.ro. 

Transmiterea mesajelor sau a cererilor de oferta online 

Pentru transmiterea mesajelor sau a cererilor de oferta online sunteti de acord sa furnizati informatii 

adevarate, corecte, actuale si complete despre dumneavoastra, in functie de specificatiile din formularele 

aferente si sunteti de acord sa furnizati aceste informatii corect si complet. 

In cazul in care consideram ca obligatia aceasta nu este respectata, ne rezervam dreptul sa va blocam 

accesul la serviciile noastre fara o notificare prealabila, pe perioada determinata sau nedeterminata. 



Cum utilizează Wetterbest cookie-urile 

Wetterbest foloseste cookie-urile in scopuri de securitate, pentru functionalitatea site-ului si in scopuri 

publicitare. 

Scopuri 

• Securitate 

Utilizăm cookie-urile de securitate pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea 

frauduloasă a datelor de conectare şi pentru a proteja datele utilizatorilor împotriva accesării 

neautorizate. 

Servicii terțe de cookie-uri utilizate pe wetterbest.ro:  Romarg este un serviciu de hosting oferit de 

Romarg. Află mai multe detalii despre politica de confidențialitate Romarg aici . 

• Funcționalitate 

Cookie-urile pentru funcționalitate ajută site-ul web să funcţioneze şi să ofere serviciile aşteptate de 

vizitator. De exemplu, navigarea pe pagini web sau accesarea zonelor securizate ale site-ului web. Fără 

aceste cookie-uri, site-ul web nu poate funcţiona corect. 

• Performanță 

Cookie-urile de performanță colectează date anonime despre vizitele utilizatorilor pe site în scopuri 

statistice. Ele nu conțin informații personale și sunt utilizate pentru a îmbunățăti experiența ta pe acest 

site. Informațiile oferite de aceste tipuri de cookie-uri ne ajută să înțelegem cum utilizezi site-ul. Spre 

exemplu, dacă ai mai vizitat site-ul până acum sau nu, la ce pagini te-ai uitat sau cum ne-ai găsit. Putem 

folosi aceste informații pentru a ne îmbunătăți serviciile și a-ți oferi o experiență cât mai plăcută. 

Servicii terțe de cookie-uri utilizate pe wetterbest.ro: Google Analytics. 

Folosim Google Analytics pentru a colecta date anonime despre vizitele utilizatorilor. Poți să dezactivezi 

aceste cookie-uri oricând (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), dar ele sunt utile pentru a ne 

ajuta să îmbunătățim experiența ta pe acest site.  Google Analytics este un servicu de analiza web oferit 

de Google Inc (”Google”). Google utilizează datele colectate pentru a monitoriza și analiza utilizarea 

siteului și pentru a pregăti rapoarte. Află mai multe detalii despre politica de confidențialitate Google 

Analytics aici (https://policies.google.com/privacy?hl=en) 

Servicii terțe utilizate pe wetterbest.ro: Ve Interactive. 

Folosim VE Interactive pentru campaniile de remarketing. Politica de confidențialitate Ve poate fi 

citită aici. 

Pentru cât timp vor fi cookie-urile active pe device-ul meu? 

Perioada de timp în care cookie-ul va rămâne pe calculatorul sau mobilul tău depinde de tipologia sa, 

dacă este un cookie ”persistent” sau ”de sesiune”. Cookie-urile de sesiune vor fi active până când te 

oprești din navigare. Cookie-urile persistente vor fi active până expiră sau până sunt șterse. 

Cum pot să controlez cookie-urile? 

https://www.romarg.ro/politica-de-confidentialitate.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://www.ve.com/privacy-policy


Orice preferință va fi pierdută dacă decizi să ștergi cookie-urile și multe site-uri pot să nu mai 

funcționeze corect sau pot să își piardă anumite funcționalități. Din acest motiv, nu recomandăm oprirea 

cookie-urilor când folosești site-ul nostru. 

Majoritatea browserelor acceptă automat cookie-uri, dar poți modifica oricând setările browser-ului tău 

pentru a șterge cookie-urile sau pentru a preîntâmpina acceptarea lor automată. Ai opțiunea de a vedea 

ce cookie-uri ai și de a le șterge individual, de a bloca terțe companii de cookie-uri sau de a șterge 

anumite cookie-uri, de a accepta toate cookie-urile sau de a fi notificat atunci când un cookie este 

eliberat. Vizitează opțiunea de Setări sau Preferințe a browser-ului tău sau verifică următoarele link-uri 

pentru a afla mai multe detalii: 

Cookie settings in Internet Explorer 

Cookie settings in Firefox 

Cookie settings in Chrome 

Cookie settings in Safari 

Dezactivarea cookie-urilor 

• Pentru a dezactiva cookie-urile unui serviciu partener poti accesa link-ul de Opt-out sau sa citesti politica 
lor de confidentialitate. 

• O parte din serviciile partenere implementeaza politica de Do Not Track. 
• Dacă nu vrei sa accepți cookie-urile noastre, poți să dezactivezi această funcționalitate din setările 

browserului tău. Trebuie să ții însă cont de faptul că anumite zone și funcționalități ale site-ului ar putea 
să nu funcționeze corespunzător dacă decizi să nu accepți cookie-urile. Afla cum poti dezactiva cookie-
urile 

  

Confidentialitatea datelor personale 

Wetterbest se angajeaza sa respecte cu strictete confidentialitatea datelor clientilor sau utilizatorilor site-

ului său si se angajeaza sa nu transmita datele personale ale clientilor sau utilizatorilor site-ului său catre 

terti. 

In momentul in care doriti sa transmiteti un mesaj sau o cerere de oferta online pe acest site vi se vor 

solicita: numele, compania, numarul de telefon, numarul de fax, si adresa de email. Oferirea acestor date 

echivaleaza cu acordul dumneavoastra, dand astfel dreptul Wetterbest sa prelucreze aceste date cu 

caracter personal pe o perioada de maxim 2 ani avand posibilitatea de a ne solicita stergerea acestor date 

oricand. 

Datele personale ale utilizatorilor site-ului vor putea fi prelucrate de catre Wetterbest numai in scopul 

declarat al acestui site, pentru a trimite utilizatorului raspuns la mesajul transmis sau oferta solicitata. 

Aducem la cunostinta utilizatorilor persoane fizice ca potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016 

beneficiaza de urmatoarele drepturi si dreptul de acces (informatii despre prelucrarea datelor), dreptul la 

rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la stergerea datelor cu caracter personal, dreptul la 

restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea drepturilor cu caracter personal, dreptul de retragere 

oricand a consimtamantului, dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere. 

Interzicerea revanzarii serviciilor 

Acceptati sa nu reproduceti, duplicati, copiati, vindeti, revindeti sau sa exploatati nicio parte a 

serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dipozitie de Wetterbest prin intermediul 

site-ului. 

http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html
https://cookies.insites.com/disable-cookies
https://cookies.insites.com/disable-cookies


Dispozitii finale 

Wetterbest isi rezerva dreptul de a face orice modificari ale acestor termeni si conditii, precum si orice 

modificari asupra site-ului, fara a fi necesara vreo notificare prealabila a utilizatorilor si totodata ca in 

orice moment sau la orice interval de timp, sa intrerupa, temporar sau permanent, partial sau in totalitate, 

serviciile puse la dispozitie prin intermediul acestui site, cu sau fara o notificare prealabila. 

Wetterbest nu este raspunzator fata de dumneavoastra sau fata de orice terta persoana, fizica sau juridica, 

pentru orice modificare, suspendare sau intrerupere a informarmatiilor si/sau serviciilor disponibile prin 

intermediul site-ului. Noile conditii devin valabile din momentul in care au fost facute publice prin 

inscrierea in acest site si nu au caracter retroactiv. 

Wetterbest SA 

• Sediu social: Baicoi – Prahova, Str. Infratirii, Nr. 142 

• Email: invoice@depaco.ro 

• Tel: 0244.268.633 

• Fax: 0244.268.251 

• Reg. Com: J29/843/1999 

• Cod fiscal: RO12347950 
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