
FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT 

Pentru organizarea Campaniei „Precomanda Huawei Mate 30 Pro!” („Campania”), Huawei Technologies SRL, in 
calitate de operator, obtine consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dupa cum 
este mentionat mai jos. 

Vă rugăm să citiți cu atenție următorul Formular privind prelucrarea datelor cu caracter personal și să vă exprimati 
in mod explicit consimțământul dvs., bifând căsuța „Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter 
personal, așa cum este menționat în Formularul privind prelucrarea datelor cu caracter personal”. 

FORMULAR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Noi, Huawei Technologies SRL, o companie avand sediul în București, Sector 2, Blvd. Barbu Vacarescu nr. 201, etajele 
14, 15, 16, 23, 24 si 25, România („Huawei” sau „Operatorul”), suntem operator conform GDPR și, prin urmare, 
responsabili pentru prelucrarea datelor explicata in prezentul document. Prin acesta, vă oferim informații despre 
prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu Art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul 
general privind protecția datelor - „GDPR”). 

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal 
Datele dvs. personale vor fi prelucrate de catre Huawei în scopul organizării Campaniei si al inscrierii si participarii 
dvs. la Campanie in vederea precomandarii si achizitionarii telefonului Huawei Mate 30 Pro. 

De asemenea, datele dvs. cu caracter personal vor fi folosite pentru a colecta preferintele dumneavoastra in materie 
de utilizare a telefoanelor mobile, cu scopul imbunatatirii produselor oferite spre vanzare de Huawei. 

Totodata, datele dvs. vor fi folosite in vederea oferirii de catre Huawei catre dvs. a serviciilor gratuite VIP Service, 
aspect ce presupune contactarea dvs. telefonica de catre Huawei ulterior achizitionarii telefonului Huawei Mate 30 
Pro. VIP Service se aplică Participanților care au comandat produsul Huawei Mate 30 Pro în regim de precomandă și 
prezintă beneficii legate de reparatia telefonului precum si asistenta, conform regulamentului campaniei.  

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Operator 
• in vederea efectuarii precomenzii: nume, prenume, numar de telefon, adresa de email; 
• in vederea colectarii preferintelor in materie de utilizare a telefoniei mobile: tipul/marca telefonului utilizat 

in prezent, modelul telefonului detinut; 
• in vederea oferirii serviciului VIP Service: nume si prenume, numar de telefon, adresa de email (aceste date 

vor fi prelucrate pentru a va oferi asistenta cu privire la utilizarea produselor achizitionate). 
Datele participantilor sunt colectate prin intermediul chestionarului prezent pe website-ul de precomanda 
https://consumer.huawei.com/ro/mate-30-pro-precomanda. Furnizarea datelor strict in vederea efectuarii 
precomenzii este obligatorie, refuzul furnizarii acestora atragand neinscrierea dvs. in Campanie. Furnizarea celorlalte 
categorii de date mentionate mai sus este voluntara. 
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoane fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu 
vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani.  
 
Temeiul legal al prelucrarii 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul: 

• Art. 6 (1) (a) din GDPR - consimțământul dvs. explicit pentru prelucrarea datelor in vederea colectarii 
preferintelor in materie de utilizare a telefoniei mobile si contactarii dvs. pentru oferirea serviciilor VIP 
Service; 

• Art. 6 (1) (b) din GDPR - prelucrarea este necesara pentru executarea contractului de precomanda si 
achzitionare a telefonului Huawei Mate 30 Pro. 

 
Perioada de retentie 
Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi arhivate pentru o perioada de 1 an de la data incheierii 
Campaniei, apoi vor fi sterse.  

https://consumer.huawei.com/ro/mate-30-pro-precomanda


 
Dezvaluirea datelor cu caracter personal 
În scopul organizării Campaniei, putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal catre filialele si afiliatii corporatisti 
ai Huawei situati în UE/SEE. 
Datele vor fi dezvaluite autoritatilor publice competente, doar in cazul existentei unor obligatii legale in sarcina 
Operatorului. 
 
Drepturile dumneavoastra 
Aveți drepturile de a obține de la Huawei următoarele: 

• confirmarea prelucrării sau nu a datelor personale care vă privesc și, acolo unde este cazul, accesul la o copie 
a datelor cu caracter personal și informații specifice despre modul în care Huawei prelucreaza datele 
personale; 

• rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și, de asemenea, dreptul la completarea 
datelor cu caracter personal incomplete; 

• ștergerea datelor dvs. personale, în circumstanțe particulare; 
• restricționarea prelucrării, în anumite circumstanțe; 
• portabilitatea datelor, în anumite circumstanțe. 

De asemenea, aveți drepturile de a: 
• vă opune prelucrării datelor dvs. personale, în anumite circumstanțe; 
• depune o plângere la autoritatea locală de supraveghere, dacă considerati că datele dvs. personale nu sunt 

prelucrate conform acestui Formular privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau a legilor aplicabile: 
https://www.dataprotection.ro/; 

• vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ 
înainte de retragerea acestuia. 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind prelucrarea datelor, aveți neclaritati, doriți să depuneți o reclamație 
sau sa adresati o intrebare DPO-ului nostru privind protecția datelor, va rugam sa utilizati Portalul nostru privind 
Drepturi Persoanelor Vizate disponibil la https://www.huawei.com/en/personal-data-request, sau sa contactați 
DPO-ul nostru în orice moment la adresa dpo@huawei.com. 

 

https://www.dataprotection.ro/
https://www.huawei.com/en/personal-data-request
mailto:dpo@huawei.com

