Informare privind prelucrarea datelor personale în
cadrul concursului L’Oreal Professionnel Style & Colour Trophy

Datele personale ale participanților la concurs sunt colectate și prelucrate în conformitate cu prevederile
regulamentului de concurs disponibil aici: http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/wpcontent/themes/layerswp/assets/regulament/Regulament_30_Mai_2018.pdf
Datele personale ale modelului pe care L’Oreal le prelucrează sunt următoarele: nume, prenume,
fotografie, nr și serie CI, semnătura; în timp datele personale ale fotografului prelucrate sunt nume,
prenume, nr și serie CI, semnătura.
Prelucrarea datelor dumneavoastră se face de către S.C. L’Oréal România SRL cu sediul în Bucureşti,
sector 1, Calea Floreasca 169A, Clădirea A, et.6, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40 /
6064 / 1997, având CUI RO 963 8038, reprezentată prin Gilles ANTOINE Director General.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este: desfășurarea concursului L’Oréal Professionnel Style
& Colour Trophy. Numele și prenumele precum și fotografia vor fi publicate pe pagina concursului:
http://lorealprofessionnel.ro/styleandcolourtrophy/#regulament și pe pagina de Facebook L’Oréal
Professionnel.
Datele cu caracter personal enumerate mai sus vor fi folosite doar în scopul menționat anterior și vor fi
stocate 5 ani de la finalizarea concursului L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy.
Aveți dreptul de a accesa datele și să obțineți o copie, să rectificați datele dacă sunt incorecte sau
incomplete; să mutați datele într-o altă bază de date, să cereți ștergerea datelor sau restricționarea
prelucrări acestora, să depuneți o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal sau să vă adresați instanțelor de judecată. Mai multe detalii despre
prelucrarea datelor personale de către L’Oréal și despre drepturile dumeavoastră găsiți în politica
noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă la adresa:
http://lorealprofessionnel.ro/politica
Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment prin trimiterea unui email către
următoarea adresă dpo.ro@loreal.com. sau a unei scrisori la adresa S.C. L’Oréal România SRL cu sediul
în Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca 169A, Clădirea A, et.6.

