
 

 

Edenred Romania, in calitate de Operator de date cu caracter personal, pentru a asigura inscrierea la 

campania „Mai multe plăți, mai multe șanse să câștigi un iPhone XS!", comunicarea informatiilor si 

validarea castigatorului are nevoie de urmatoarele date ce iti apartin, iar completarea campurilor reprezinta 

consimtamantul tau pentru prelucrarea acestora: 

 Nume si prenume 

 Adresa e-mail 

 Numar telefon 

 Seria Cardului Ticket Restaurant 

Optional, poti completa chestionarul referitor la preferintele culinare, care va genera un profil de utilizator ce 

va ajuta Edenred sa furnizeze recomandari cu privire la tipuri de produse si servicii ce se potrivesc cel mai 

bine nevoilor tale, sa evalueze si sa creasca gradul de satisfactie a clientilor, sa inteleaga mai bine 

comportamentul utilizatorilor, preferintele si tendintele pietei si sa imbunatateasca calitatea produselor si 

serviciilor pe care le ofera. 

Datele tale personale sunt folosite, in baza interesului legitim de a asigura o buna organizare si inregistrare a 

participantilor si in baza consimtamantului tau, pentru inregistrarea si participarea la campanie, promovarea 

acesteia, informare in legatura cu noutati cu privire la produsele sau campaniile noastre, cu respectarea 

opțiunilor tale privind primirea acestor informari sau pentru a face analize statistice privind serviciile și 

produsele noastre. 

Putem dezvălui datele tale cu caracter personal, exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, către 

furnizorii noștri de servicii (acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite de noi) și pe care noi îi 

contractăm pentru servicii administrative.  

Datele tale personale vor rămâne în posesia noastră pe durata desfasurarii campaniei la care participi. 

În legătură cu această prelucrare de date, ai dreptul de a solicita accesul la datele tale cu caracter personal, 

dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a te opune 

prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor.  

Pentru mai multe informatii referitoare la modul in care Edenred prelucreaza datele cu caracter personal te 

rugam sa consulti politica de confidentialitate accesand link-ul de mai jos sau pe  

site-ul www.edenred.ro  

 

Politica de confidentialitate:  

www.edenred.ro/sites/default/files/static-pages/Politica_de_confidentialitate_site-uri-RO.pdf 

 

 

Contact: Calea Șerban Vodă, Nr. 133, sector 4, București 

Email: gdpr-ro@edenred.com  
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