
Nota de informare privind prelucrarea datelor personale 

Societatea Antena TV Group S.A. care opereaza postul de televiziune Antena 1 si a siteului https://a1.ro/ 

este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. Are sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului, nr. 

44A, et.4, corp A, zona 2, Sector 1, este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 /3765/1991, Cod 

Unic de Inregistrare RO1599030, si in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3435.  

 

Prelucrarea în vederea participării la concurs. Datele dumneavoastră constând în nume, prenume, e-

mail, număr telefon, varsta si alte informatii comunicate la inscrierea in concurs, sunt utilizate de 

Societate pentru înscrierea si participarea dumneavoastră în  prezentul concurs, care, din punct de vedere 

juridic, implică temeiul încheierii unui contract de joc între participant și organizator, precum si temeiul 

interesului legitim al Operatorului de a verifica varsta persoanelor participante la concurs, fiind admise 

doar persoanele majore, condițiile contractuale fiind cele conținute în acest Regulamentul.  

Prelucrarea în temeiul consimțământului Datele dumneavoastră constând în nume, prenume, e-mail, 

număr telefon si imagine, furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui formular, sunt utilizate 

de Societate pentru derularea concursului, precum si pentru comunicarea cu dumneavoastră prin 

canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu concursul, dar si activitatea 

noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și 

tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group, precum și despre 

evenimente și proiecte ale Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group sau 

pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte 

activități ori evenimente promoționale. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului 

dumneavoastră. 

În ceea ce privește comunicările legate de marketing menționate mai sus, vă vom transmite informațiile 

respective doar după ce ați selectat această opțiune și vă vom oferi posibilitatea de a renunta în cazurile 

în care nu doriți să mai primiți comunicări legate de marketing din partea noastră. 

 

Puteți astfel alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice 

moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la 

evenimente, precum si de a va retrage consimtamantul privind prelucrarea datelor referitoare la imagine. 

 

 De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra 

căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un e-mail la dpo@antenagroup.ro  sau să ne 

comunicați o scrisoare la adresa sediului social al Societatii. 

 

Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite 

prelucrarea datelor dumneavoastră.Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară, iar 

prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, 

Societatea va proceda în continuare la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.  

 

Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza 

consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. 

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă 

afecteze sau să creeze profiluri ale dumneavoastră. 

 

https://a1.ro/
mailto:dpo@antenagroup.ro


Destinatarii datelor. Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul website-ului curent și pot fi 

dezvăluite către persoanele noastre împuternicite, în principal prestatori de servicii sau colaboratori ai 

Societății, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile permise si mentionate in 

prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. Societatea va păstra controlul 

asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc 

măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura 

integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi 

dezvăluite către alte state. 

 

Durata stocării. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în 

mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți 

consimțământul. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai 

permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror 

înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele 

dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de 

către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de 

retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne 

solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a 

cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție 

fără perioadă de păstrare, formularele vor fi distruse și datele cu caracter personal vor fi șterse în termen 

de maximum 3ani de la data la care a fost incheiat concursul. 

 

Drepturile participantului.. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură 

cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o 

copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la 

rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la 

restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite 

cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne 

permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele 

personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod 

obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, 

care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele 

stabilite de lege. Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă 

doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa 

dpo@antenagroup.ro  sau o notificare scrisă la adresa sediului social al Societatii. Este posibil să vă cerem 

să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne 

conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. 

Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom 

transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De 

asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București. 

 

Având în vedere cele de mai sus, în legătură cu prelucrarea datelor pentru scopurile de marketing de 

catre Operator sau alte societăți din cadrul grupului din care face parte Operatorul, precum si in 

legatura cu prelucrarea imaginii mele odata cu inscrierea si participarea mea la concurs, îmi exprim 

consimțământul, înțelegând și fiind de acord cu consecințele deciziei mele, consimtamantul fiind 

exprimat in mod explicit bifand casuta „sunt de acord cu termenii si conditiile concursului” din 

formularul de inscriere si inainte de finalizarea procesului de inregistrare in concurs. 
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