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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  

Campanie desfășurată în perioada 15.10.2018 - 31.12.2018 (Campania “DĂRUIEŞTE O BUCURIE CU CARDUL MOL 

GIFT”) 

 

Prezenta informare descrie modul în care MOL Romania Petroleum Products S.R.L. (MOL Romania) cu sediul în municipiul Cluj-
Napoca, clădirea C-D The Office, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 77, etaj 1, camera C.1.1, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comertului 
sub nr. J12/729/2000, CUI RO 7745470, e-mail datepersonale@molromania.ro (“Compania”) gestionează datele Dvs. cu caracter 
personal, precum și care sunt drepturile prevăzute de lege cu privire la prelucrarea acestor date.  
 
Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării (“Date Personale”): nume și prenume, nr. telefon, e-mail. 
 
Scopurile în care sunt prelucrate Datele Personale și temeiul juridic al prelucrărilor: 

(i) promovarea cardurilor de alimentare cu carburant MOL prin transmiterea de informatii comerciale prin email, telefon, SMS. Temeiul 
juridic - consimțământul Dvs., în măsura în care acest consimțământ a fost acordat în mod expres de către Dvs., 
(ii) în vederea negocierii și încheierii unui contract cu compania pe care o reprezintă persoana vizată Temeiul juridic - interesul legitim al 
MOL România privind încheierea și executarea contractului și gestionarea relației contractuale cu compania pe care o reprezentați, 
(iii) în vederea soluționării solicitărilor, reclamațiilor persoanei vizate, exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale MOL 
România. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul legitim al MOL România de a-și valorifica drepturile pe care 
le are.  
 
Transferul Datelor Personale. La Datele Personale pot avea acces următoarele terțe părți: 
(a) MOL Hungarian Oil&Gas Public Limited Company din Ungaria, compania responsabilă de actualizarea de informaţii pentru 

website-ului www.molromania.ro 
(b) GreenRoom Marketing Kommunikációs Kft., agenţia care efectuează servicii de întreținere și mentenanță a website-ului 

www.molromania.ro.  
(c) Furnizorul de servicii de curierat, doar atunci când sunt documente de transmis care implică persoanele vizate și doar Date 

Personale minime necesare serviciilor de livrare (nume, prenume, telefon, adresă); 
(d) consultanții externi, societăți/cabinete de avocatură, executori judecătorești etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații 
prelitigioase/litigioase; 
(f) instituții și autorități publice, pentru depunerea de diverse declarații, cereri, formulare, și pentru îndeplinirea altor obligații legale, în 
cazul în care compania pe care o reprezintă persoana vizată încheie un contract cu MOL România. 
Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter 
personal, în special principiul minimizării datelor cu caracter personal – Compania transmite către terțele părți doar datele personale 
care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate - și în baza contractelor de prelucrare a datelor cu caracter personal. 
 
Durata de stocare a Datelor Personale. Datele Personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru 
realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de Date Personale unde 
este necesar consimțământul Dvs, Datele Personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului.  
Datele Personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se 
pastreaza in arhiva Companiei timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele 
justificative, conform prevederilor Legii Contabilității.  
Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale Companiei, Datele Personale necesare realizării 
acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție. 
După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale Companiei. 
 
Drepturile Dvs. privind protecția Datelor Personale prelucrate de MOL Romania:  
Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către MOL 
România;  
Dreptul de acces: dreptul de a obține confirmarea că MOL România  prelucrează sau nu Datele Personale și, în caz afirmativ, acces 
la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date.  
Dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor Personale inexacte care vă privesc sau 
completarea Datelor Personale care sunt incomplete.  
Dreptul la ștergerea Datelor Personale, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu mai sunt necesare 
pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările 
de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de Date Personale; (iv) Datele Personale au fost prelucrate ilegal; (v) 
Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine MOL România.  
Dreptul la restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații: (i) Dvs contestați exactitatea datelor; 
(ii) Prelucrarea Datelor Personale este ilegală, iar Dvs nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (iii) 
MOL România nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către MOL România 
înainte de ridicarea restricției de prelucrare.  
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Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi Datele Personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format 
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit 
acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. și se efectuează prin mijloace 
automate.  
Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de MOL 
România având ca temei juridic interesul legitim al acestuia  
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare 
automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Dvs.), care produce efecte juridice care vă 
privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.  
Dreptul de vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fara a indica vreun motiv.  
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@molromania.ro (ii) prin 
poștă/curier la următoarea adresă: Cluj-Napoca, Bd 21 Decembrie 1989 nr. 77 sau (iii) direct prin depunere la sediul MOL România, 
la recepție.  
După primirea cererii, MOL România va reveni către Dvs. cu un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, și în termen de 
cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de 
complexitatea și numărul cererilor. MOL România vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la 
primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.  
Totodată, aveți dreptul de a vă adresa justitiei, precum și dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 
010336, Bucuresti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.  
 
Pentru orice informații cu privire la protecția Datelor Personale, ne puteți contacta la adresa de e-mail: datepersonale@molromania.ro. 
Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibilă pe website-ul nostru www.molromania.ro.  
 
 

http://www.molromania.ro/

