
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

SemnăturaData                               

Cât timp stocăm datele dvs. cu caracter personal?
Vom păstra datele dvs. cu caracter personal necesare pentru a vă furniza Newsletter-ele noastre 
cu sfaturi, atât timp cât doriți să primiți astfel de servicii de la noi. În partea de jos a fiecarui 
buletin informativ prin e-mail veți găsi un hyperlink prin care vă puteți dezabona de la Newsletter 
în orice moment. De asemenea, vă puteți dezabona de la primirea Newsletter-elor noastre în 
orice moment prin intermediul unui mesaj către adresa de e-mail sau adresa poștală menționată 
mai sus. Dacă vă retrageți consimțământul prin dezabonare, acest lucru nu afectează legalitatea 
procesării consimțite înainte de retragere. Puteți alege să vă dezabonați de la toate sau de la un 
mod de primire a Newsletter-ele noastre cu sfaturi. Când vă dezabonați de la Newsletter-ele 
noastre, datele cu caracter personal care au fost păstrate pentru a vă pune la dispoziție 
Newsletter-ele noastre vor fi șterse, cu condiția ca această ștergere să nu contravină unei cerințe 
legale de păstrare a datelor. Dacă nu confirmați înregistrarea pentru buletinul informativ prin 
e-mail sau prin SMS (vezi mai sus), noi vom șterge datele respective după 24 de ore de la 
primirea de către dvs. a e-mailului de confirmare sau a SMS-ului.

Care sunt drepturile dvs. de protecție a datelor?
Aveți dreptul de a obține de la noi informații cu privire la procesarea sau nu a datelor cu caracter 
personal care vă privesc și informații privind astfel de date cu caracter personal stocate de noi. 
Pentru detalii, consultați articolul 15 din RGPD. Ne puteți cere să remediem datele cu caracter 
personal inexacte cu privire la dvs., precum și ștergerea tuturor datelor cu caracter personal pe 
care le-am păstrat în legatură cu dvs. Pentru detalii, consultați articolele 16 și 17 din RGPD. În 
plus, aveți dreptul să restricționați și să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în 
conformitate cu articolele 18 și 21 din RGPD, precum și dreptul de a primi datele cu caracter 
personal pe care le-am păstrat în legatură cu dvs., în conformitate cu articolul 20 din RGPD. 
Potrivit art. 21 alineatul (1) din RGPD, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a formula 
obiecții, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera e) sau f) din art. 6 
paragraful (1) din RGPD, inclusiv cu privire la profilare pe baza acestor prevederi. BASF se va 
conforma solicitărilor menționate mai sus dacă și în măsura în care această obligație este impusă 
de legile aplicabile.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, 
conform art. 21 alin. (2) din RGPD, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment 
prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare, care 
include profilarea în măsura în care este legată de o astfel de comercializare directă. Aveți dreptul 
să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere în conformitate cu art. 13 din RGPD. 
Autoritatea de supraveghere responsabilă de o astfel de plângere este: Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. G-ral Gheorghe 
Magheru nr. 28-30.

*Informațiile complete privind modul în care compania BASF procesează datele Dvs cu caracter 
personal, precum și drepturile pe care le aveți în legătură cu procesarea acestor date pot fi gasite 
pe site-ul www.agro.basf.ro în secțiunea Protecția datelor.

Ediția a VIII-a

Crama Apogeum (SC Tohani SA)
Adresă: Strada Principală, nr. 445, 107300, Gura Vadului, județul Prahova
Persoană de contact pentru primirea probelor de vin: 
Oana Țenu – 0744 638 779
Probele de vin se primesc de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00. 
Data limită de primire a probelor: 3 martie 2023.
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Denumire: ____________________________________________________________________

Localitate: ____________________________________________________________________ 

Suprafața totală cultivată cu viță-de-vie: _______________

INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL

Participant

Date de contact
Adresă: _____________________________________________________________________

Telefon: _______________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Categorie vin (alb, rosé, roșu): _______________ Soi: ______________________________

Suprafața cultivată cu soiul respectiv: ______________

Anul plantației din care provine vinul: _______________

Producția de struguri/ha pentru soiul din care s-a obținut vinul din concurs: __________

Anul de producție al vinului: ______________ Conținut în zahăr (g/l): _________________

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru BASF SE (denumită în 
continuare „noi”). În cele ce urmează, dorim să vă informăm cu privire la utilizarea datelor dvs. 
cu caracter personal dacă vă abonați la Newsletter-ul nostru. Informații suplimentare privind 
informațiile cu caracter personal pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul nostru pot fi 
găsite în cadrul Politicii de protecție a datelor cu caracter personal BASF.

Cine este operatorul?
BASF SRL Floreasca Park, Sos. Pipera nr. 43, Clădirea A, Etajul 1, Sector 2, Cod postal 
014254, București, România; 
agro-basf@basf.com
telefon 021 529 90 00

Cine este Responsabilul cu protecţia datelor pe care îl pot contacta?
Responsabilul nostru cu protecţia datelor este dna. Alexandra Haug. Puteți contacta 
responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de email: data-protection.ro@basf.com sau 
la telefon 0049 621 60 0.

Ce categorii de date cu caracter personal vor fi procesate și cum le vom colecta?
Datele colectate în vederea abonării la Newsletter-ul nostru și procesate sunt: nume, 
prenume, e-mail, nr. de telefon si adresă de corespondență.

Care sunt scopul și legitimitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal?
Prin Buletinul informativ regional cu sfaturi, BASF vă informează despre produsele și serviciile 
oferite de BASF în domeniul Protecția culturilor și, după caz, despre înregistrările de produse 
sau informații despre evenimente. Dacă vă înregistrați pentru Buletinul informativ regional cu 
sfaturi, noi vom colecta, stoca și folosi datele dvs. cu caracter personal doar pentru a vă 
furniza buletinele informative prin intermediul canalului de comunicații pentru care v-ați 
abonat. În plus, stocăm adresa IP pentru a vă putea dovedi acordul. O astfel de procesare a 
datelor dvs. cu caracter personal este legitimă prin consimțământul pe care îl acordați în 
timpul înregistrării, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general 
privind protecția datelor (RGPD).

Cine va primi datele dvs. cu caracter personal?
În cadrul companiei noastre, vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai angajaților 
care vor participa la furnizarea Newsletter-elor de marketing către dvs. și numai în măsura 
necesară pentru a furniza acest serviciu. În plus, prin abonarea la unul sau mai multe buletine 
informative prin e-mail, doar adresa dvs. de e-mail va fi furnizată, în momentul înregistrării, și 
stocată pe serverele entităților terță parte care vor efectua trimiterea Newsletter-elor. După 
înregistrarea pentru buletinul informativ pe e-mail, veți primi un e-mail de la BASF pentru a vă 
confirma includerea în lista de e-mailuri. În numele nostru și conform instrucțiunilor noastre, 
părțile terțe stochează și utilizează adresa dvs. de e-mail numai pentru trimiterea Newsletter-
elor. După înregistrarea pentru buletinul informativ prin SMS, veți primi un SMS pentru a vă 
confirma includerea în lista pentru SMS-uri, iar numărul dvs. de telefon va fi furnizat și stocat 
pe serverele entităților terță parte care vor efectua trimiterea SMS-urilor. În numele nostru și 
conform instrucțiunilor noastre, părțile terțe stochează și utilizează numărul dvs. de telefon 
numai pentru trimiterea SMS-urilor. 

Tărie alcoolică: ___________________________ Aciditate: ___________________________

Scurtă descriere a tehnologiei de obținere: _______________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Anul de producție al vinurilor albe și rosé nu trebuie să fie mai vechi de 3 ani, adică din 

anul 2020, iar cel al vinului roșu nu trebuie să fie mai vechi de 5 ani, adică din anul 2018.
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