INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Carrefour România S.A. („Carrefour”) cu sediul în str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Green Court, Clădirea B,
etaj 7, 020334, sector 2, București, România, în calitate de operator de date, dorește să vă informeze despre
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de
Societate în scopurile specificate mai jos.
Scopul și temeiurile prelucrării
Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de profesionist in domeniul agriculturii
ecologice.
Societatea prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai jos pentru următoarele scopuri, avand
la baza temeiurile legale indicate pentru fiecare dintre acestea:
I. In vederea inrolarii in cadrul programului național de conversie la agricultură BIO
inițiat de Carrefour ‚
Categorii de date cu caracter personal: Datele dumneavoastra cu caracter personal care vor fi
prelucrate de către Carrefour în scopul specificat mai sus sunt cele obținute de la dvs. in calitate de persoana
vizată prin intermediul formularului completat anterior.
Temeiul de prelucrare: Temeiul prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal il constituie
realizarea demersurilor necesare in vederea încheierii unui contract la cererea persoanei vizate;
În cazul în care relatia contractuala se va desfasura cu o PJ/PFA temeiul prelucrării îl va constitui interesul
legitim al Carrefour de a prelucra datele reprezentantilor/administratorilor societatii in vederea incheierii
relatiei contractuale.
Lipsa furnizării acestor date poate avea ca urmare imposibilitatea Carrefour de a va selecta in vederea
inrolarii in programul national de conversie la agricultura ecologica.
II.

Pentru efectuarea de analize, studii si/sau rapoarte statistice cu privire la serviciile
si produsele oferite, in principal pentru imbunatatirea experientei clientului:
Categorii de date cu caracter personal: Datele dumneavoastra cu caracter personal care vor fi
prelucrate de către Carrefour în scopul specificat mai sus sunt cele obținute de la dvs. in calitate de
persoana vizată prin intermediul formularului completat anterior.
Temeiul de prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop se realizează în baza
interesului legitim al Carrefour de a îmbunătății permanent produsele si serviciile pe care le oferim
clientilor nostri.
III. In vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:
Carrefour va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea
scopurilor de prelucrare menționate mai sus, in special in vederea gestionarii relațiilor cu
societatile/persoanele fizice partenere ale programului național de conversie la agricultura ecologică, sau
potrivit obligațiilor legale care ne revin, inclusiv în materie de arhivare și, dacă este cazul, pe durata
necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor Carrefour în justiție. Refuzul
dumneavoastră de a furniza datele de mai sus, poate avea drept consecinta imposibilitatea Carrefour de a
va inrola in in cadrul programului național de conversie la agricultură ecologică.
Carrefour nu va transfera datele în afara României pentru realizarea scopurilor de prelucrare, insa poate
dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multor din următoarele categorii de
destinatari: persoane fizice sau juridice care asistă Carrefour în activitățile mentionate la punctele de mai
sus, alți parteneri contractuali fată de care dezvăluirea este necesară pentru atingerea scopurilor de
prelucrare sau companii din grupul Carrefour și autorităţi publice centrale/locale.
În legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră, aveți dreptul de a ne solicita accesul la datele
dumneavoastră, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe

prelucrare automată. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, inclusiv la adresa: plangere@dataprotection.ro.
Pentru orice întrebări cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru
exercitarea drepturile dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați către Responsabilului cu Protecția Datelor
desemnat în cadrul Carrefour, la adresa de e-mail: dpo_romania@carrefour.com.

