
Nota de informarecu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

colectate si procesate in Campania “Romania Recicleaza” 

Noi, ENVIRON, credem ca transparenta este unul din ingredientele unei relatii pe termen lung. Iti 
multumim pentru increderea pe care ne-o acorzi atunci cand ne dai acces la datele tale cu caracter 
personal. In continuare vei gasi informatii, care au ca scop sa te faca sa intelegi mai bine ce date 
personale colectam, cum le folosim, ce facem ca sa le pastram in siguranta si care este nivelul tau de 
control in relatie cu datele tale cu caracter personal. 

Aceasta informare este adresata participantilor la Campania “Romania Recicleaza”. 

1. Datele de contact ale ENVIRON 
2. Datele pe care le colectam si scopurile prelucrarii lor 
3. Temeiul legal al prelucrarii 
4. Perioada de stocare a datelor 
5. Daca exista un proces decizional automat 
6. Destinatarii datelor 
7. Transferul catre o tara terta 
8. Securitatea datelor 
9. Drepturile tale in relatie cu aceste date  
10. Dreptul de a depune o plangere 
11. Datele de contact ale RPD 

 

1. Cine suntem si cum ne poti contacta 

Noi suntem ENVIRON, organizatie colectiva, non-guvernamentala si non-profit, cu sediul social in 
Strada George Bacovia, nr.1, Voluntari, Ilfov. Adresa noastra de corespondenta este Strada Aromei, 
nr 88, etaj 1, sector 2, Bucuresti, Tel: 021.528.03.68/69, Fax: 021.528.03.70 sau 031.827.0000. 

Suntem organizatorii Campaniei “Romania Recicleaza” si operatorul datelor tale personale 
colectate cu ocazia derularii acestei Campanii. 

Pentru orice intrebare, sugestie sau preocupare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
de catre noi, te rugam sa ne contactezi pe adresa de email datepersonale@environ.ro 

2. Datele pe care le colectam si scopurile prelucrarii lor 

In situatia in care te inregistrezi sa participi in Campanie prin call center 031.827.0000, prin e-mail pe 
adresa office@environ.ro/ logistica@environ.ro sau atunci cand aduci unul sau mai multe produse 
care se califica pentru participarea la aceasta campanie, unul din imputernicitii nostri iti va inregistra 
urmatoarele date personale intr-un borderou: 

- Nume, prenume 
- CNP/seria si numar CI 
- Semnatura 

De asemenea pentru persoanele selectionate, imputernicitul nostru din locatia de colectare iti va face 
una sau mai multe fotografii. 

Folosim aceste date in urmatoarele scopuri: 

• De a inregistra produsele colectate pe numele tau si  



• De a-ti oferi cupoanele valorice corespunzatoare produselor 
• Pentru a face campanii promotionale sau de informare prin intermediul mijloacelor mass-media 

 
3. Temeiul legal al prelucrarii 

Temeiul legal al prelucrarii acestor date este interesul legitim al ENVIRON de a colecta, reutiliza, 
valorifica sau elimina intr-un mod nepoluant cat mai multe deseuri de echipamente electrice si 
electronice (DEEE).  

Acest interes legitim se refera la calitatea lui ENVIRON de  organizatie colectiva de transfer 
responsabilitate in domeniul DEEE. In aceasta calitate, ENVIRON are si obligatia de a asigura 
trasabilitatea acestora si de a contribui la interesul public si la obligatiile legale ale Romaniei cu privire 
la atingerea tintelor de colectare care ne revin ca tara in relatie cu Comunitatea Europeana. 

Te asiguram ca interesul nostru legitim, nu aduce nici o atingere interesului tau legitim sau oricarui 
drept sau oricarei libertati fundamantale. 

Pentru fotografii, temeiul legal al prelucrarii este consimtamantul pe care l-ai acordat la momentul 
semnarii “Borderoului de Predare – Primire”. Te informam ca ai dreptul de a-ti retrage 
consimtamantul in orice moment printr-o solicitare in acest sens la numarul de telefon 
021.528.03.68/69 sau prin email la adresa datepersonale@environ.ro. 

4. Perioada de stocare a datelor 

Datele tale vor fi stocate pentru o perioada de maxim 12 luni de la data finalizatii campaniei 
“Romania Recicleaza” si vor fi sterse dupa aceasta data. 

Singura exceptie este situatia cand o parte din datele tale trebuiesc stocate pe o perioada mai lunga 
daca exista o prevedere legala in acest sens, cum ar fi legislatia fiscala. 

5. Daca exista un proces decizional automat 

Nu efectuam niciun fel de operatiuni de prelucrare automata sau profilare pe baza datelor pe care ni 
le-ai pus la dispozitie. 

6. Destinatarii datelor - Cum si cu cine impartim aceste date 

Datele tale vor fi folosite impreuna cu partenerii nostri in calitate de imputerniciti, dupa cum urmeaza:  

• Compania care opereaza call centerul 
• Compania care ne pune la dispozitie personalul din teritoriu 
• Companiile care ne creaza materialele de informare si publicitate 
• Companiile care difuzeaza materialele de informare si publicitate 

Te asiguram ca aceste companii prelucreaza datele tale in deplina siguranta si exclusiv conform 
indicatiilor primite de la noi, in calitate de operator. In baza acestei relatii, aceste companii nu au 
dreptul sa foloseasca datele tale in niciun alt scop decat cel enuntat mai sus.  

Nu vindem, transmitem sau cedam tertilor datele tale in scopuri de marketing sau in alte scopuri.  

7. Transferul catre o tara terta 

Datele tale nu sunt transferate in afara Romaniei, deci nici in afara Uniunii Europene. 

8. Securitatea datelor 



Siguranta datelor tale este una dintre prioritatile noastre. Folosim o combinatie de controale tehnice 
(IT), administrative si fizice pentru ca datele tale sa fie in siguranta. Cu toate acestea nicio metoda de 
transmitere, prelucrare sau stocare a datelor nu este complet sigura. Daca ai orice subiect sau 
ingrijorare legata de securitatea datelor tale, te rugam sa ne contactezi imediat pe adresa 
datepersonale@environ.ro  

9. Drepturile tale in relatie cu datele pe care ni le-ai pus la dispozitie 

Pentru ca participi la campania “Romania Recicleaza” ai urmatoarele drepturi in legatura cu 
prelucrarea datelor tale personale: 

Dreptul de a-ti retrage consimtamantul in orice moment printr-o solicitare in acest sens la numarul 
de telefon 021.528.03.68/69 sau prin email la adresa datepersonale@environ.ro  

Dreptul de acces inseamna ca ai dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram 
sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la 
informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. 

Dreptul la rectificare se refera la corectarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte 
sau incomplete.  

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca ai dreptul de a solicita sa iti 
stergem datele cu caracter personal. Avand in vedere ca stergerea datelor se poate face in anumite 
conditii reglementate de lege, vom analiza cererea ta in raport cu aceste prevederi si vom reveni in 
scris in termenul legal privind ce date putem sterge. 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele cazuri: 

• Cand contesti exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam 
corectitudinea lor; 

• Cand consideri ca prelucrarea este ilegala, fara sa doresti stergerea lor; 
• Cand ai nevoie de aceste aceste date pentru exercitarea unui drept in instanta, fara sa le mai 

folosim in scopul prelucrarii lor si fara sa doresti stergerea lor. 

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele tale intr-un format structurat si 
la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator. 

10. Dreptul de a depune o plangere 

In situatia putin probabila ca nu reusim sa raspundem cererilor tale in termenul legal sau raspunsul 
nostru nu este multumitor, ai dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal http://dataprotection.ro/, si de asemenea ai 
dreptul la o cale de atac judiciara. 

11. Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor (RPD) 

In acest moment, conform Regulamentului (EU) 2016/679 (“GDPR”), nu avem obligatia de a angaja 
un RPD in sensul art. 37 din GDPR. 

Pentru orice intrebare, sugestie sau preocupare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
sau pentru exercitarea drepturilor tale, te rugam sa ne contactezi pe adresa de email 
datepersonale@environ.ro 

 



 


