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- Drcptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu car � \
personal atunci cand acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care a

��colectate si sunt prelucrate. � \ "° -Po�- Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a ,it Al
retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
prelucrate pe baza de consimtamant. 

- Restrictionare: pcrsoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in
urmatoarele situatii, cu scop cnumerativ: - in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu
caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea
datelor in ·auza; - in cazul in care prelucrarea este ilega]a, iar persoanele vizate se opun
stergerii dat lor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarca utilizarii lor; - in

cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul
prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; - in cazul in care
persoanele vizatc s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de limp in care se verifica daca
drcpturilc lcgitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana
vizata.

- Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter
personal prin mijloace automate, persoane]e vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa
fumizeze datele Ior cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care
poate fi citita. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorulpoate sa transmita
datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere
tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot 
contacta utilizand urmatoarele date de contact: 

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa cu o cerere, catre Organizator, 
folosind oricare dintre canalele de mai jos 

- Puteti s� ne scrieti la data@bricodepot.ro;

- Responsabilul cu Protectia Datelor poate fi contactat la: data@bricodepot.ro;

- Ne puteti suna la: 021.204.34.34 / 0374.666.800;

- Ne puteti scrie la adresa sediului social din: Bucure�ti, Calea Giulesti, nr. 1-3, etaj 2, sector 6,
Bucuresti, in atentia Directiei de Marketing

Art11. TAXE 

Participantii care se inscriu la acest concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe 
sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuiclilor normale de desfasurare a concursului 
(cheltuieli cum ar fi tarifole normale stabilite de Pasta Romana in cazul solidtarii scrise a 
regulamentului adresate Organizatorului la date]e de contact precizate in Sectiunea de mai 
sus, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederca vizualizarii prezentului regulament sau
solidtarii acestuia de Ia Organizator, cheltuieli legate de deplasarea pana la Centrul
Comercial). 

Art.12 Prevederi diverse 

Simpla participare la aceastii Campanie echivaleaz11 cu/implidi cunoa§terea §i acceptarea 
integral� �i necondiµonat� de c�tre orice Participant a prevederilor §i aplidlrii prezentului 
Regulament in ceea ce prive�te Campania. 








