
 

 

 

REGULAMENTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE 

,,Reciclează deșeuri electrice și electronice si fii ambasadorul faptelor bune!” 

 

1. PREAMBUL. ORGANIZATORUL CAMPANIEI.  

 

Campania promotionala ,, Reciclează deșeuri electrice și electronice si fii ambasadorul 

faptelor bune!” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este o campanie de informare si 

constientizare a populatiei cu privire la avantajele reciclarii selective a deseurilor de 

echipamente electrice si electronice (DEEE) si totodata de stimulare a colectarii propriu-zise a 

respectivelor deseuri.Lista DEEE conform OUG 5/ 2015 este parte integranta a prezentului 

Regulament, conform Anexa1, parte integranta a acestui Regulament.  

 

 

Organizatorul Campaniei este S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A., cu sediul în comuna 

Tintesti, Ferma Frasinu, judetul Buzau, tel. 0338/100.601, fax 0338/100.604,  înregistrata la 

Oficiul Registrului Comertului sub nr. J10/55/2007, cod unic de inregistrare fiscala RO 

20571923, cont IBAN RO59BACX0000 0001 9017 6000 deschis la Unicredit Bank Buzau, 

reprezentată legal de Marius Costache -  Director General,  denumita in continuare 

ORGANIZATORUL, in parteneriat cu Asociatia ECOTIC, Primaria Municipiului Campia Turzii, 

Compania de Salubritate Campia Turzii SA. 

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in cele ce 

urmeaza “Regulamentul”). Acesta va fi facut public conform legislatiei din Romania si va putea fi 

disponibil/consultat in mod  gratuit,pentru/de catre oricine este interesat, pe site-

urilewww.greenweee.ro, www.ecotic.ro, www.compsal.ro, www.campiaturzii.roPentru informarea 

publica, Organizatorul poate, la libera sa alegere, sa mediatizeze Campania in mass-media si 

on-line. 

 

2. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura in perioada 11 noiembrie 2019, ora 00:00 – 15 noiembrie2019, 

ora 13:00 inclusiv.  

 

3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

http://www.greenweee.ro/
http://www.ecotic.ro/
http://www.compsal.ro/
http://www.campiaturzii.ro/


 

 

Campania se va desfasura in orasul Campia Turzii, judetul Cluj, respectiv la punctul 

municipal de colectare din str. Piata Unirii nr.16 C unde Participantii vor putea depune DEEE 

colectate in cadrul Campaniei.   

 

4. TERITORIUL CAMPANIEI 

Campania se organizeaza si se adreseaza cetatenilorde pe teritoriul Romaniei. 

 

5. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE.  

Campania se adreseazatuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, avand 

domiciliul/rezidenta pe teritoriul Romaniei, care participa la actiunile de colectare deseuri de 

echipamente electrice si electronice desfasurate de Organizator cu suportul Companiei de 

Salubritate Campia Turzii SA  si care adera la prevederile prezentului Regulament si la 

mecanismul de desfasurare a Campaniei (denumiti in cele ce urmeaza „Participantii”).  

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, rudele si afinii acestora 

pana la gradul al IV-lea inclusiv. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru 

a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor care nu respecta conditiile de mai sus.  

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii 

in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul 

de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, 

atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza 

prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii 

unor asemenea situatii. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in 

cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va 

informa respectivul Participant cu privire la aceasta decizie, inclusiv prin e-mail. 

6. PREMIILE CAMPANIEI  

In cadrul Campaniei, se vor acorda premii constand in5 vouchere DEDEMAN in valoare de 

300 lei fiecare, ce pot fi utilizate pentru cumparaturi la DEDEMAN.  

Valoarea totala a premiilor este de 1.500 Lei.  

Nu se va acorda contravaloarea in  bani a premiilor mentionate. 

 Deasemenea, nu se accepta modificarea in vreun fel a parametrilor/caracteristicilor 

premiilor.  

Premiile se vor acorda Participantilor declarati castigatori, in conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament. Un Participant poate castiga un singur premiu. 

7. PARTICIPAREA LA CAMPANIE. MECANISMUL CAMPANIEI. 

Pentru participarea la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor 

conditii: 

-  persoana sa aiba drept de participare, conform Sectiunii 5 din prezentul Regulament; 



 

 

- persoana sa aduca minim 5kg de deseurile electronice sau electrocasnice la punctul de 

colectare municipal din Campia Turzii, str. P-ta Unirii nr.16 C 

- persoana sa solicite colectarea a minim 5 kg de deseuri electrice sau electronice la 

numarul de telefon 0264365770 si sa predea aceste deseuri persoanei care se prezinta pentru 

ridicarea de la domiciliul Participantului.  

- persoana sa completeze tichetul la tombola si sa il pastreze pana in ziua extragerilor, 

pentru validarea premiului in eventualitatea in care este desemnat castigator.  

- persoana sa completeze borderoul centralizator de colectare DEEE, conform  Anexei 2 la 

Prezentul Regulament 

- persoana sa adere in totalitate la prevederile Regulamentului Campaniei.  

- persoana sa se informeze de „Politica de Protectia A Datelor Cu Caracter Personal” a S.C. 

Greenweee International S.A. la link-ul: https://greenweee.ro/politica-de-confidentialitate 

- GreenWEEE INTERNATIONAL S.A.  in calitate de operator asociat de date cu caracter 

personal pentru aceasta Campanie, are obligatia de a tine evident persoanelor care predau 

DEEE conform conditiilor prezentului regulament,conform Anexei 2 la Prezentul Regulament. 

 

 

  8.  DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA 

PREMIILOR 

Castigatorii Campaniei vor fi desemnati prin tragere la sorti care va avea loc in data de 15 

noiembrie 2019, intre orele 13:00 – 14:00, la sediul Companiei de Salubritate Campia Turzii SA 

din Piata Unirii nr. 16C, Campia Turzii, judetul Cluj pentru toate cele 5 premii acordate. 

Tragerea la sorti se va efectua de catre Organizatorul GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. 

dintre toti participantii inscrisi in mod valabil in Campanie si va fi realizata in prezenta 

organizatorului si a reprezentantilor partenerilor la aceasta Campanie. In cadrul tragerii la sorti 

se vor extrage 5 potentiali castigatori ai premiilor si alte 5 rezerve,in scopul validarii ulterioare a 

castigatorilor in conditiile prezentului Regulament. 

Dupa tragerea la sorti a potentialilor castigatori pentru fiecare premiu acordat in cadrul 

Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea acestora. Pentru ca un Participant sa poata fi 

validat drept castigator al Campaniei, este necesara indeplinirea conditiilor cumulate, asa cum 

au fost mentionate la paragraful 7 al acestui Regulament.  

Castigatorii vor fi notificati de catre Organizator in legatura cu acest fapt prin numarul de 

telefon pe care l-au completat pe tichetul la tombola, iar premiile vor fi acordate acestora 

personal, la sediul Companiei de Salubritate Campia Turzii SA din Piata Unirii nr. 16C, 

CampiaTurzii, judetul Cluj, in baza unui proces verbal de predare-primire.  

 

https://greenweee.ro/politica-de-confidentialitate


 

 

 

 

9. ASPECTE FINANCIARE 

Eventualele sarcini fiscale cu privire la impozitul datorat de castigatorii Campaniei revin 

Organizatorului, in conformitate cu legislatia in vigoare.  

 

10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul campaniei 

,,Reciclează deșeuri electrice și electronice si fii ambasadorul faptelor bune!” sunt 

prevazute in Anexa 3 a prezentului Regulament precum si pe site-urile sau afisate la sediile 

societatilor partenere. 

 

11. LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare pentru buna desfasurare a 

Campaniei. In acest sens, va putea duce la indeplinire orice activitate sau act impotriva oricaror 

situatii sau persoane care ar atenta, in orice fel, direct sau indirect, la buna desfasurare a 

Campaniei si/sau la numele, imaginea, notorietatea Campaniei sau Organizatorului acesteia. 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea si in consecinta nu va putea fi tinut raspunzator 

pentru orice fel de actiune sau inactiune a sa in cadrul Campaniei, daca acestea nu ii sunt 

imputabile. 

 

12. MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA.  

Campania poate fi modificata, suspendata sau poate inceta inainte de termenul sau final 

din cauza producerii unor evenimente de forta majora, asa cum aceasta este definita de 

legislatia in vigoare sau in cazul in care Organizatorul considera ca nu mai poate desfasura 

Campania, in bune conditii, in tot sau in parte.  

Oricare din cazurile de mai sus va fi anuntat Participantilorpe portalurile mentionate la Cap. 

1 al prezentului Regulament.  

Campania va inceta in mod oficial oricand in interiorul termenului definit la Cap. 2 daca se 

epuizeaza stocul de premii aferent.   

Aparitia oricaruia din cazurile de mai sus nu va atrage nicio raspundere a Organizatorului. 

 

13. DIFERENDE. LITIGII  

Eventualele diferende aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect al 

Regulamentului si Campaniei vor fi solutionate in mod amiabil.  

In masura in care acest lucru nu este posibil intr-o perioada rezonabil de timp, litigiul va fi 

supus spre judecata instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului, potrivit 

dispozitiilor relevante ale Codului de Procedura Civila.  



 

 

14. DIVERSE 

Prezentul Regulament va fi autentificat de un Notar Public si apoi va fi incarcat electronic si 

consultat in mod liber pe portalurile mentionate la Cap. 1 al prezentului Regulament.  

Actul s-a tehnoredactat de Organizator si s-a autentificat la BNP..... 

 

 

 

ORGANIZATOR,  

 

GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. 

MARIUS COSTACHE – Director General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 1 la REGULAMENTUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

,, Reciclează deșeuri electrice și electronice si fii ambasadorul faptelor bune!” 

 
LISTA  CATEGORIILOR  DE  DEEE 

(Conformanexei 3  din  OUG 5/2015) 
 

 



 

 

1. Aparate de uzcasnic de mari 
dimensiuni: 
1.a.1 Aparate frigorifice mari cu CFC in 
izolatie complete 
1.a.2 Aparate frigorifice mari cu CFC in 
izolatieincomplete 
1.a.3 Aparate frigorifice mari fara CFC 
in izolatie complete 
1.a.4 Aparate frigorifice mari fara CFC 
in izolatieincomplete 
1.b.1Frigiderecu CFC in izolatie 
complete 
1.b.2Frigiderecu CFC in 
izolatieincomplete 
1.b.3Frigidere fara CFC in izolatie 
complete 
1.b.4Frigidere fara CFC in 
izolatieincomplete 
1.c.1Congelatoarecu CFC in izolatie 
complete 
1.c.2Congelatoarecu CFC in 
izolatieincomplete 
1.c.3Congelatoare fara CFC in izolatie 
complete 
1.c.4Congelatoare fara CFC in 
izolatieincomplete 
1.d.2Alte aparate mari 
utilizatepentrurefrigerarea, 
conservarea si pastrareaproduscu CFC 
in izolatieincomplete, (inclusv: masini 
de gheata, dozator de bere, dozator de 
apa) 
1.d.3Alte aparate mari 
utilizatepentrurefrigerarea, 
conservarea si pastrareaprodus fara 
CFC in izolatie complete , (inclusv: 
masini de gheata, dozator de bere, 
dozator de apa) 
1.d.4Alte aparate mari 
utilizatepentrurefrigerarea, 
conservarea si pastrareaprodus fara 
CFC in izolatieincomplete, (inclusv: 
masini de gheata, dozator de bere, 
dozator de apa) 
1.eMasini de spalat rufe 
1.f Uscatoare de haine 
1.gMasini de spalatvase 
1.hMasini de gatit 
1.i Sobe electrice 
1.jPlite electrice (inclusiv: gratare 
electrice mari) 
1.kCuptoarecumicrounde 
1.lAlte aparate de uzcasnic de mari 
dimensiuniutilizatepentrugatit si 
prelucrar... 
1.m Aparate electrice de încalzit 
(inclusiv: boilere, centraletermice 
(inclgaz), incalzitoareinstantapa) 
1.nRadiatoare electrice (inclusiv: 
convectoare, aeroterme, 
termoventilator, uscatoare de maini, 
paturi electrice) 
1.n.1Radiatoare electrice cuulei 
1.oAlte aparate de uzcasnic de mari 
dimensiuniutilizatepentruîncalzireaca
merelor (inclusiv: pompe de caldura, 
aparat sauna, incubatoroua) 
1.pVentilatoare electrice 
1.q Aparate de aerconditionat 
1.rAlteechipamente de ventilare, de 
ventilare pentru evacuare şi de 
climatizare (purificatoare, 

umidificatoareaer, odorizante 
electrice)  
 
2. Aparate de uzcasnic de 
micidimensiuni 
2.aAspiratoare 
2.b Aparate de curăţatcovoare 
2.cAlte aparate de curăţat 
2.d Aparate de cusut, tricotat, 
ţesutşialteprelucrări ale textilelor 
2.e Fiare de călcatşialte aparate de 
călcat, calandratşialte forme de 
întreţiner... 
2.f Aparate de prăjitpâine (inclusiv: 
Sandwichmaker, toastere) 
2.gFriteuze (inclusiv: aparate de 
gatitcuaburi, masini de facutpaine, 
aparate de popcorn, aparate de 
facutinghetata, fierbatoareapa, 
sterilizatoare, gratare electrice) 
2.h Maşini de măcinatcafea, filtre de 
cafeaşiechipamente de 
deschissausigilatr... 
2.iCuţite electrice (include: feliatoare 
electrice, tocatoare carne, blandere, 
storcatoarefructe, roboti de bucatarie, 
mixere) 
2.kCeasurideşteptătoare, ceasuri de 
mânăşialteechipamente de măsurat, 
indicat s... 
2.lCânta 
 
3. Echipamente informatice 
şiechipamentepentrucomunicaţiielectr
onice 
3.a.Prelucrareacentralizata a datelor 
(servere) 
3.b.Sisteme de procesare a datelor de 
mare capacitate 
3.c.Minicomputere; imprimante; 
informaticapersonala 
3.d.Unitaticalculatoare 
3.d.1.mouse si tastaturi 
3.d.2.Monitoare CRT 
3.d.3.Monitoare LCD 
3.e.Calculatoareportabile, 
inclusivunitatecentrala, mouse, 
monitor si tastatura (laptop, notebook, 
netbook) 
3.f.Calculatoaremiciportabile 
(calculatoarefoartemici, 
portabilecuecransensibil  PDA, tablete 
) 
3.g.Calculatoareelectronice 
3.h.Imprimante (inclusiv: plottere, 
imprimanta de eticheta) 
3.i.Echipamentpentrucopiere (inclusiv: 
echipamentemultifunctionale) 
3.j.Masini de scris electrice si 
electronice 
3.k.Calculatoare de buzunar si de birou 
3.l.Alteproduse si echipamente de 
colectat, stocat, prelucrat, 
prezentatsaucomunicatinformatii  
(scaner, switch, hub, cititorcodbare, 
POS, case marcat, masininumaratbani, 
retroproiectoare, HDD extern, 
webcam, joystick, memorystick, 
microfoane, infochioscuri, 
ceasinteligent, bratarainteligenta, 
ochelariinteligenti) 

3.l.1.componenteechipmaneteelectice 
si electronice 
3.m.Terminale si 
sistemepentruutilizatori 
3.n.Faxuri 
3.o.Telexuri 
3.p.Telefoane 
3.q.Telefoanepublice 
3.r.Telefoane fara fir (inclusivwalkie-
talkie, statiiemisie-receptie) 
3.s.Telefoanecelulare 
3.ș.Roboti telefonici 
3.t.Alteprodusesauechipamente de 
transmissunete, imagini ori 
alteinformatiiprintelecomunicatie 
(inclusiv: GPS/PNG) 
 
4. Aparate electrice de 
consumşipanourifotovoltaice: 
4.a Aparate de radio 
4.bTelevizoare 
4.b.1Televizoare CRT 
4.b.2Televizoare LCD/plasma 
4.cCamere video (inclusiv: aparate foto 
digitale) 
4.d Aparate video (inclusiv: DVD 
recorder, DVR) 
4.e Aparate de inaltafidelitate (inclusiv: 
combine muzicale, mixere DJ, 
difuzoare auto, microsistem audio, 
Home cinema, media player) 
4.fAmplificatoare audio (inclusiv: 
amplitunere, receivere) 
4.g Instrumente muzicale 
4.hAlteprodusesauechipamente de 
înregistratsaureprodussunete ori 
imagini, altfeldecâtprintelecomunicatii 
(inclusivvideoproiectoare, mp3-mp4 
playereportabile, Ipod, boxe audio 
pasive (alimentare la USB sau mufa 
jack), telecomenzi, castihandsfreee, 
casti audio) 
4.ipanourifotovoltaice 
 
5. Echipamente de iluminat 
5.a. Aparate de iluminatpentrulămpi 
fluorescente, 
cuexcepţiaaparatelorcasnice de... 
5.f. Altemateriale de iluminat: lustre , 
veioze, lanterne pe led 
 
6. Unelte electrice şielectronice, 
cuexcepţiauneltelorindustrialefixe de 
mari dimensiuni 
6.a. Masini de gaurit 
6.b. Ferastraie 
6.c. Masini de cusut 
6.d.Echipamente de strunjit, de frezat, 
de slefuit, de polizat, de 
taiatcuferastra... 
6.e.Dispozitivepentrunituit, 
pentrufixatcucuiesaupentruinsurubats
au de extr... 
6.f.Dispozitivepentrusudura, 
pentrulipitsaupentruutilizarisimilare 
6.g.Echipamente de pulverizat, de 
imprastiat, de 
dispersatsaualteoperatiuni de tratare a 
substantelorlichidesaugazoaseprinalte
mijloace  (inclusivpompe de apa, 
hidrofoare, betoniere, amestecatoare, 
compresoare, pistolcuaercald) 



 

 

6.h. Unelte de 
tunsiarbasaupentrualteactivitati de 
gradinarit 
 
7. Jucării, 
echipamentpentrupetrecereatimpuluili
berşiechipamentsportiv 
7.a.Trenuri electrice saumasini de 
cursa în miniatura (inclusivdrone) 
7.b.Consoleportabile de jocuri video 
(inclusiv: volane, joystick) 
7.c. Jocuri video 
7.c.1. Echipamente/jocuricu CRT 
7.d.Calculatoarepentruciclism, 
scufundare, cros, canotaj etc. 
7.e.Echipamentesportivecu 
componente electrice sauelectronice 
(inclusivbenzialergare, bicicletefitness) 
7.f. Automatecu monede 
8. Dispozitivemedicale, 
cuexcepţiatuturorproduselorimplantat
eşiinfectate 
8.a.Echipamente de radioterapie 
8.a.1 Echipamente de 
radioterapiecu CRT 
8.b.Echipamente de cardiologie 
8.b.1.Echipamente de cardiologiecu 
CRT 
8.c.1.Echipamente de dializa, 
ventilatoarepulmonare, echipamente 
de medicina nucleara cu CRT 
8.c.Echipamente de dializa, 
ventilatoarepulmonare, echipamente 
de medicina nucleara 
8.d.1Echipamente de laboratorpentru 
diagnosticare în vitro cu CRT 
8.d.Echipamente de laboratorpentru 
diagnosticare în vitro 
8.e.Analizoare 
8.f.Aparatefrigorifice 
8.g.Teste de fecundare 
8.h.1Alte aparate de detectare, 
prevenire, supraveghere, tratare, 
alinare a bolilorcu CRT 
8.h.Alte aparate de detectare, 
prevenire, supraveghere, tratare, 
alinare a bolilor, ... 
 
9. Instrumente de monitorizare şi 
control 
9.a.Detectoare de fum 
9.b.Regulatoare de caldura 
9.c.Termostate 
9.d.Aparate de masurat, 
cantaritsaureglat de uzcasnic ori 
utilizatecaechipament (detectoare de 
gaz,contorelectronic de 
energieactiva,contor de apa 
rece/calda, contor de gaze, contor 
digital)  
9.e.Alte instrumente de supraveghere 
si control utilizateîninstalariiindustriale 
9.e.1.echipamente. UPS 
9.e.2.Incarcatoare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Distribuitoareautomate 
10.a .Distribuitoareautomate de 
bauturicalde 
10.a.1.Distribuitoareautomatecu CFC 
in izolatie complete 
10.a.2.Distribuitoareautomatecu CFC 
in izolatieincomplete 
10.b.Distribuitoareautomate de 
sticlesaudozecalde ori reci 
10.b.1.Distribuitoareautomatecu CFC 
in izolatie complete 
10.b.2.Distribuitoareautomatecu CFC 
in izolatieincomplet
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Anexa 2 la REGULAMENTUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

,, Reciclează deșeuri electrice și electronice si fii ambasadorul faptelor bune!” 

 

Centralizator colectare DEEE 

 
 

        

         

         

         

         

         
         

BORDEROU PREDARE-PRIMIRE  

         

Localitate:Campia Turzii 

Data:  
       

  

  
       

  

Nr.  
crt. 

Nume Prenume 
Tip 

deseu 
predat 

Cantitate 
estimata  

(buc) 

Cantitate 
estimata  

(kg) 
 

Se completeaza cu 
"DA" daca sunteti de 

acord cu * - 
prelucrarea datelor 

mele personale: nume, 
prenume; semnătură 

ca expresie a 
consimțământului 

 
Se completeaza 

cu "DA" daca 
sunteti de acord 

cu * - 
prelucrarea 
datelor mele 
personale - 

imagini 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 
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13                 

         
* Am luat la cunostinta si sunt de acord cu Regulamentul campaniei.  

 

Sunt de acord cu utilizarea de către SC GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.  a datelor mele 

personale (nume, prenume; semnătură ca expresie a consimțământului, imagine) pentru 

derularea Campaniei de colectare deșeuri la Campia Turzii, în perioada 11-15 noiembrie 2019, 

prin colectare pe borderoul de predare-primire, în vederea înmânării premiului. 

Sunt de acord cu utilizarea de către SC GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.  a imaginilor ca 

dovada ca s-au inmanat premiile, pentru promovarea rezultatelor Campaniei pe site-ul SC 

GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.  sau pagina de Facebook/LINKEDIN a SC 

GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. , pentru a fi incluse in materiale de prezentare a activitatii 

SC GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.  (tip retrospectiva si newsletter.) 

 

Am citit și am înțeles condițiile în care sunt prelucrate datele mele cu caracter personal, în 

Regulamentul Campaniei  Reciclează deșeuri electrice și electronice si fii ambasadorul 

faptelor bune. Am fost informat că aceste informații se găsesc și pe  www.greenweee.ro. 

Știu că pot să îmi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal 

prin trimiterea unui email către office@greenweee.rosau prin contactarea telefonica a DPO-ului 

societatii, d-l Dan Bratu la nr: 0730230807. 

Înțeleg că într-un astfel de caz nu voi mai putea participa la Campanie. 

Înțeleg că este posibil ca datele mele să continue a fi prelucrate de SC GREENWEEE 

INTERNATIONAL S.A.  chiar dacă mi-am retras consimțământul, dacă SC GREENWEEE 

INTERNATIONAL S.A.  are o obligație legală sau interes legitim de păstrare a datelor mele 

dacă am câștigat și am primit un premiu, pentru a putea demonstra acest lucru. 

Organizatorul Campaniei nu va utiliza datele de identificare ale participantilor. Datele din 

borderou au ca scop acoperirea cerintelor legislative in vigoare, conform Ordinului 1503/2017 

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor 

nr.578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la 

Fondulpentru mediu, art  97.  

SC GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.  va limita orice astfel de prelucrare ulterioara 

retragerii consimtamantului strict la datele necesare pentru scopul respectiv si ma va informa cu 

privire la acest aspect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenweee.ro/
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Anexa 3 la REGULAMENTUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

,, Reciclează deșeuri electrice și electronice si fii ambasadorul faptelor bune!” 

1.1. Prezenta sectiune expune modul in care GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. 
prelucreaza datele personale ale participantilor la Campania ,, Reciclează deșeuri 
electrice și electronice si fii ambasadorul faptelor bune!”. 

 

1.2. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale: 
 

a) pentru castigatori: nume si prenume, numar telefon. Aceste date sunt prelucrate in 
vederea acordarii premiului. Datele se prelucrează în formă fizică (pe borderou) și 
electronică.  

b) GreenWEEE poate folosi poze in care apar participantii – persoane care predau DEEE 
– in urmatoarele scopuri: ca dovada ca s-au inmanat premiile, pentru promovarea 
rezultatelor Campaniei pe site-ul GreenWEEE si partenerilor sau pagina de Facebook 
a ECOTIC, sau Linkedin a GreenWEEE pentru a fi incluse in materiale de prezentare a 
activitatii GreenWEEE (tip retrospectiva, newsletter etc.). Utilizarea fotografiilor in 
aceste scopuri se face pe maxim  2 ani. 

c) Datele personale referitoare la persoanele care  au câștigat un premiu sunt stocate 
timp de 5 ani. 
 

1.3. Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date 
determina imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in 
posesia premiului. 
 
Prelucram aceste date in conformitate cu consimtamantul dvs. exprimat odată cu 
completarea borderoului de predare-primire, exclusiv pentru scopul derulării Campaniei 
și al identificării câștigătorilor din cadrul Campaniei. Nu vom folosi datele dvs. pentru 
niciun fel de ofertă sau campanie ulterioară. 
 
În afara de GreenWEEE, alt operator asociat al datelor dvs. personale colectate în 
campanie este Compania de Salubritate Campia Turzii SA care tine evidenta 
persoanelor care predau DEEEși ai căror angajați vor prelua borderourile de predare-
primire prin care v-ați dat consimțământul să vă prelucrăm datele.  Compania de 
Salubritate Campia Turzii SA este împuternicita de GreenWEEE pentru prelucrarea 
datelor dvs. personale în această Campanie și ne-am asigurat prin contract cu acesta de 
respectarea celor mai înalte standarde de protecție a datelor personale. 
 
GreenWEEE  nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă 
țară sau organizație  internațională. 

 

1.4 Destinatarii datelor prelucrate 

1.4.1 Operatorul GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. prelucreaza datele personale 

colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate. 

1.4.2  In afara acestora, GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. mai poate dezvalui datele 

(in masura strict necesara) catre alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre 

GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. Aceasta dezvaluire are loc numai in masura 

necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputerniciti pentru niciun alt 

scop (in special pentru scopuri proprii de marketing ale imputernicitilor). Furnizorii de servicii 

GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. sunt obligati contractual sa pastreze confidentialitatea 

si sa asigure securitatea datelor primite de la GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. 
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1.4.3  Datele mai pot de asemenea sa fie dezvaluite catre parteneri in masura in care 

acest lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza performantei si imbunatatirea 

produselor si serviciilor, fara ca acest lucru sa determine un transfer in afara Zonei 

Economice Europene(ZEE).  

1.4.4  In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite 

autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege (de 

exemplu, raportari de premii). De asemenea, in temeiul obligatiei legale anumite date sunt 

facute publice, dupa cum este explicat mai sus.  

1.4.5  Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati. 

1.4.6 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.  

1.5 Participantii la campania promotionala  ,,Reciclează deșeuri electrice și electronice si 

fii ambasadorul faptelor bune!”  au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor 

personale:  

(a) Acolo unde prelucrarea este bazata pe consimtamantul participantului, cum este 

cazul comunicarilor comerciale, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul la orice 

moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii anterioare .  

(b) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem 

despre dvs., inclusiv informatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le 

avem in posesia sau controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa in cazul in care 

nu le-am obtinut direct, categorii de destinatari daca este cazul. Puteti obtine de la noi o 

copie gratuita a datelor personale pe care le detinem despre dumneavoastra. Daca solicitati 

mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila 

bazata pe costurile administrative.  

(c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, 

prin cerere adresata la datele de contact mentionate mai jos ;  

(d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii 

datelor dumneavoastra personale, in cazul in care:  

• contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care 

avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,  

• prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii 

datelor dumneavoastra personale, 

• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le 

solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau  

• aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre 

intemeiate prevaleaza. 

(e) Dreptul la portabilitate: Incepand cu data de 25 mai 2018 aveti dreptul de a primi 

datele dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil 

din punct de vedere tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra 

personale (pe care ni le-ati furnizat) unei alte organizatii. 

Aceste doua drepturi sunt drepturi pe care le aveti daca, in mod cumulativ:  

• Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul 

dumneavoastra sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este 

necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte;  

• datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra, si  

• transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra 

drepturilor si libertatilor altor persoane. 

Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in 

mod curent si care poate fi citit automat. 
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Dreptul dumneavoastra de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un 

efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea intampla 

daca o transmitere a datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de 

asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul 

pentru acest transfer). 

Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte 

organizatii este un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de 

vedere tehnic. 

(f) Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le 

prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram 

datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare: 

• pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare; 

• pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem; 

• in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in 

scopuri statistice; sau 

• pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale. 

(g) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor 

dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu 

conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele 

noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele 

dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive legitime si 

imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si 

libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea 

sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specificati 

daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar 

noi doar le vom restrictiona. 

 (h) Dreptul de a depune o plangere: In cazul in care considerati ca a avut loc a incalcare 

a reglementarilor aplicabile protectiei datelor personale sau nu sunteti multumit(a) de 

raspunsul primit, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: 

Nume: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, 

Romania 

Telefon:+40.318.059.211 

+40.318.059.212 

Fax: +40.318.059.602 

Email:anspdcp@dataprotection.ro 

Va rugam sa retineti: 

• Perioada de timp: Incepand cu data de 25 mai 2018, perioada in care vom  

solutiona cererea dvs.  este de 30 de zile si poate fi prelungita din cauza unor motive 

specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In 

orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de 

prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire. 

• Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda 

accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra personale din cauza unor restrictii 

legale. Daca va refuzam cererea de acces, va vom comunica motivul acestui refuz.  

• Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica 

datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In 

astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii 
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dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti 

informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da 

posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare. 

 

 

 

 


