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TERMENE SI CONDITII  
10% reducere pe loc la toate produsele 

alimentare 
- 12-13 februarie 2022 - 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Reducerea se aplică posesorilor de card de fidelitate MyCLUB Auchan care utilizează cardul în 

perioada de desfășurare (12 - 13 februarie 2022) a campaniei promotionale și care achiziționează 

cu cardul de fidelitate produse alimentare eligibile pentru aplicarea reducerii de 10%. 

Programul MyCLUB Auchan se adresează persoanelor fizice care au vârsta de peste 18 ani 

împliniți la data înscrierii și care accepta Termenele și Condițiile Programului de fidelitate 

MyCLUB Auchan.  

Cardul poate fi utilizat doar în magazinele Auchan participante la campania promoționala și nu 

poate fi utilizat în legătură cu alți comercianți sau pentru alte activități în afara celor în aceste 

Termenele și Condițiile MyCLUB Auchan. 

Oferta 10% reducere la toate produsele alimentare este valabilă în limita stocurilor 

disponibile.  

Reducerea se acordă în limita a 12 unități / articol /bon fiscal. Aplicarea reducerii este 

plafonată la 100 de unități totale per card client în perioada campaniei promotionale.  

Auchan nu răspunde pentru imposibilitatea utilizării Cardului în perioada în care cardul de 

fidelitate este suspendat la solicitarea clientului sau este blocat automat ca urmare a unei utilizări 

fraudulente a acestuia. Auchan nu răspunde în cazul suspendării promoției în intervale in care 

sunt efectuate întrețineri sau reparatii tehnice la sistemul de utilizare a Cardului. 

EXCEPȚII ȘI CONSTRÂNGERI LEGALE  

Indiferent de tipul de reducere de fidelitate aplicată, Auchan nu va acorda reducere la produsele 
din tutun, acestea având un preț maximal de comercializare stabilit în condițiile legii. De 
asemenea, reducerea de fidelitate nu se aplică ecotaxelor, taxelor verzi, valorii depozitului 
corespunzător recipientelor reutilizabile sau alte elemente similare și niîn care sunt 
comercializate unele produse alimentare. 

Produsele incluse în promoția de 10% reducere de fidelitate vor putea fi consultate pe 
www.auchan.ro si in aplicatia mobila Auchan, prin semnalistica digitală dedicată programului de 
fidelitate inclusă în pagina de produs. 

Potrivit legii, în scopul de a încuraja alăptarea, orice practici de promovare a vânzării directe către 
consumator cu privire la formulele de început sunt interzise. De la prezenta campanie, sunt 

http://www.auchan.ro/
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excluse potrivit legii formulele de început adresate sugarilor (copiilor cu vârsta mai mică de 12 
luni) în primele luni de viață până la introducerea unei alimentații complementare diversificate. 

 

DURATA CAMPANIEI. LOCUL DE DESFĂȘURARE 

Campania este valabilă sâmbătă, 12 februarie 2022 și duminică, 13 februarie 2022. 

Campania poate fi suspendată sau încetată oricand, la inițiativa Auchan sau în caz de forta majora. 

În cazul în care campania este suspendată sau încetează din inițiativa Auchan, Auchan se 

angajează să notifice Clientii prin afișarea informatiilor necesare pe site-ul www.auchan.ro, în 

aplicația Auchan și în magazine. 

Promoția se desfășoară în hipermarketurile și supermarketurile Auchan și în magazinele de 

proximitate MyAuchan, pe www.auchan.ro si in aplicația mobila Auchan. Reducerea nu se aplică 

pentru produsele alimentare achizitionate din magazinele situate în benzinăriile MyAuchan 

Petrom. 

Hipermarketuri: 
Auchan Bacau - adresa: Calea Republicii, nr. 181, Bacau, 600303 
Auchan Baia Mare - adresa: Bd. București nr. 144, Baia Mare, Maramures, 430013 
Auchan Berceni - adresa: Dealul Bisericii nr. 67 - 109, Sector 4, Bucuresti, 042157 
Auchan Brasov Coresi - adresa: Str. Zaharia Stancu, nr. 1, Brasov, 500152 
Auchan Brasov Vest - adresa: Sos Cristianului, nr. 5, Brasov, 500053 
Auchan Cluj (Iulius) - adresa: Str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 53B, Cluj Napoca, Cluj, 400436 
Auchan Cluj Iris - adresa: Bd. Muncii, nr. 1-15, Cluj Napoca, Cluj, 400641 
Auchan Constanta (Vivo) - adresa: Bd. Aurel Vlaicu, nr. 220, Constanta, 900380 
Auchan Constanta Sud - adresa: Sos. Mangaliei, nr. 195A, Constanta, 900082 
Auchan Cotroceni - adresa: Str. Vasile Milea, nr. 4, sector 6, Bucuresti, 061341 
Auchan Craiova (Electroputere) - adresa: Calea Bucuresti, nr. 80, Craiova, Dolj, 200440 
Auchan Craiovita - adresa: Calea Severinului, nr. 5A, Craiova, Dolj, 200233 
Auchan Crangasi - adresa: Bd. Constructorilor, nr. 16A, sector 6, Bucuresti, 060511 
Auchan Deva - adresa: Calea Zarandului, nr. 87, Deva, 330182 
Auchan Drumul Taberei - adresa: Str. Brasov, nr. 25, sector 6, Bucuresti, 061444 
Auchan Galati - adresa: Bd. Galati, nr. 3A, Galati, 800654 
Auchan Iasi - adresa: Str Palas, nr. 5C, Iasi, 700051 
Auchan Militari - adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6, Bucuresti, 061129 
Auchan Oradea - adresa: Str. Ogorului, nr. 171, Oradea, Bihor, 410554 
Auchan Pallady - adresa: Bd. Theodor Pallady, nr. 51, sector 3, Bucuresti, 032258 
Auchan Pitesti Bradu - adresa: DN 65 B, nr. F4, Sat Geamana, Comuna Bradu, Arges, 117141 
Auchan Pitesti Gavana - adresa: Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitesti, Arges, 110104 
Auchan Ploiesti - adresa: Sat Blejoi, nr. 1200, Comuna Blejoi, Prahova, 107070 
Auchan Satu Mare - adresa: Drumul Careiului DN 19, nr. 77-79, Satu Mare, 440187 
Auchan Sibiu - adresa: Str Sibiului nr. 5, Comuna Selimbar, Sibiu, 557260 
Auchan Suceava - adresa: Calea Unirii nr. 22, Suceava, 720018 
Auchan Targu Mures - adresa: Str. Gheorghe Doja, nr. 243, Targu Mures, Mures, 540228 
Auchan Targu Mures Sud - adresa: Bd.1 Decembrie 1918, nr. 291, Targu Mures, Mures, 540510 
Auchan Timisoara - adresa: Str Demetriade nr. 1, Timisoara, Timis, 300088 
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Auchan Timisoara Nord - adresa: Calea Aradului, nr. 56A, Timisoara, Timis, 300291 
Auchan Timisoara Sud - adresa: Calea Sagului, nr. 223, Comuna Giroc, Timis, 307220 
Auchan Titan - adresa: Bd.1 Decembrie 1918, nr. 33A, sector 3, Bucuresti, 032455 
Auchan Vitan - adresa: Calea Vitan, nr. 236, sector 3, Bucuresti, 031301 
 
Supermarketuri: 
Auchan Buziasului - adresa: Calea Buziasului Nr. 11, Timisoara ,Jud. Timis 
Auchan Liberty - adresa: Str Progresului nr 151-171, Sector 5 
Auchan Obor - adresa: Șoseaua Colentina 2 (demisol) 
Auchan Turda - adresa: Strada Ștefan cel Mare 19, Turda 401112 
 
Magazine independente MyAuchan: 
Auchan LaStrada - adresa: Rezervelor 59, Rosu, Bucuresti 
Restaurantul La masa Auchan Obor 
MyAuchan Alexandriei - adresa: Soseaua Alexandriei 86-88, Bucuresti 
MyAuchan BanuManta - adresa: Banu Manta nr 1, bl 1B, parter, sector 1, Bucuresti 
MyAuchan Luica - adresa: Str. Luica 164-168, Bucuresti, 077120 
MyAuchan Obregia - adresa: Bd Alexandru Obregia 19A, sector 4, Bucuresti, 041725 
MyAuchan Otopeni(244) - adresa: Calea Bucureștilor 244, Otopeni, Bucuresti, 075100 
MyAuchan Rosetti - adresa: Strada Maria Rosetti 7-9, Bucuresti 
MyAuchan Universitaria - adresa: str A.I. Cuza nr 16C, Craiova 
MyAuchan Vivido - adresa: Strada Alexandru Vaida Voevod 16, Cluj Napoca 
 
MODUL DE FUNCȚIONARE A CAMPANIEI 
 
Pentru a putea beneficia de reducere, Clienții trebuie sa scaneze Cardul de fidelitate la casele 
de marcat din cadrul magazinelor Auchan participante, oricand înainte de plata produselor. 
Cardul va fi prezentat personalului Auchan de la casele de marcat care va scana Cardul sau va 
introduce manual codul de Card dacă pentru orice motive, scanarea nu funcționează. In cazul 
caselor rapide, a caselor xpres si a modalităților automate de scanare și plată, clientul va scana el 
însuși cardul de fidelitate sau va putea introduce manual codul cardului după apăsarea butonului 
explicit indicat pe ecranul casei de marcat. 

În cazul clienților inrolati în Program (care au cardul înscris în contul de client) și care plasează 
comenzi online (in aplicația Auchan sau pe auchan.ro), beneficiile sunt acordate automat. 

 

RETUR 

În cazul în care Clientul care a utilizat Cardul de fidelitate dorește sa returneze un produs pentru 
care a beneficiat de o reducere de 10% din cadrul acestei campanii, indiferent de motivul de retur, 
valoarea returnată va fi egala cu valoarea efectiv plătită în urma reducerii exclusive aplicate. 

 
CLAUZE FINALE 
Aceste Termene si Condiții se completează cu termenele și condițiile programului de fidelitate 
MyCLUB Auchan, disponibile în magazine,  pe site-ul www.auchan.ro și în aplicația mobila Auchan 
pentru orice achizitie efectuata prin aceste medii cu utilizarea Cardului de fidelitate precum si cu 
orice condiții sau termene de vânzare aplicabile în magazinele Auchan participante.  

De asemenea, aceștia se completează și cu Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale Clienților înscriși în Program anexată acestora. 

http://www.auchan.ro/
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Aceste Termene si Conditii si orice completări sau modificări ale acestora sunt guvernate de și 
interpretate în conformitate cu legile din România. Orice potențiale litigii dintre Auchan si Clienți 
legate de această campanie  vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din 
România. 

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL ALE CLIENTILOR INSCRISI IN PROGRAM 

 
 
Societatea, Auchan Romania SA, cu sediul social in Bucuresti, Strada Brașov, nr 25, camera 1, etaj 
4, Sector 6, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/2731/2005, CUI 17233051 
(„Auchan” sau „Societatea”), in calitate de operator, doreste sa va informeze despre prelucrarea 
datelor dvs. cu caracter personal in contextul Programului de fidelitate desfasurat de Societate. 

1. Scopul, categoriile de date si temeiurile prelucrarii 

Prezenta nota de informare se refera la calitatea dvs. de clienti ai Auchan. Auchan prelucreaza 
date cu caracter personal despre dvs. atunci cand va inscrieti Cardul de fidelitate in contul de 
Client. Atunci cand optati pentru varianta Cardului anonim, Auchan nu prelucreaza date cu 
caracter personal. 

Societatea prelucreaza datele cu caracter personal enumerate mai jos pentru urmatoarele 
scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea: 

 Scop/Categorii de date Temei legal 

1. Scop: Pentru a organiza, desfasura si a va permite sa 
participati la Programul de fidelitate desfasurat de 
Auchan, inclusiv pentru depistarea si prevenirea 
tentativelor de utilizarea frauduloasa sau neconforma a 
Cardului de fidelitate. 

Categorii de date: numele si prenumele, data nasterii, 
numarul de telefon, adresa de email si parola (atunci 
cand va inscrieti pe www.auchan.ro sau in aplicatia 
mobila Auchan), codul Cardului de fidelitate (ID Card), 
numarul contului de fidelitate, statusul Cardului de 
fidelitate, informatii legate de comenzile si achizitiile 
efectuate, beneficiile si avantajele acumulate pe Card si 
orice alte date rezultate din utilizarea Cardului si 
interactiunile dvs. cu Auchan; prenumele clientului va fi 
imprimat si pe bonul fiscal emis la cumparaturile 
efectuate.  

Necesitatea de a executa 
contractul - Termenii si 
Conditiile Programului de 
fidelitate la care sunteti parte. 

2. Scop: Pentru a ne permite sa va raspundem la plangerile 
sau intrebarile legate de Programul de fidelitate. 

Categorii de date: numele si prenumele, adresa de e-
mail, in cazul in care solicitati un raspuns la domiciliu 
poate fi prelucrata si adresa de corespondenta, numarul 
de telefon, codul Cardului de fidelitate (ID Card), daca 
este cazul si orice alte informatii sau detalii pe care ni le 
puteti furniza in corespondenta; in cazul in care utilizati 

Interesul legitim al Auchan de a 
mentine o buna relatie cu 
clientii sai prin furnizarea de 
raspunsuri la orice intrebari, 
sugestii, cereri sau reclamatii. 

http://www.auchan.ro/
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serviciile de call center Serviciul Clienti, Auchan va 
prelucra si vocea dvs. precum si orice alte informatii pe 
care decideti sa la transmiteti in convorbire. 

3. Scop: Transmiterea de informatii sau comunicari cu 
caracter promotional si publicitar (marketing direct) 
pentru a va informa cu privire la ofertele, campaniile, 
produsele si beneficiile acordate de Auchan. 

Aceste comunicari pot fi transmise prin posta electronica 
(email), prin telefon (SMS), sau push notifications, 
conform optiunilor dumneavoastra. 

Categorii de date: nume si prenume, adresa de email, 
numarul de telefon, istoricul de cumparaturi, beneficiile 
si avantajele acumulate pe Card si orice alte date 
rezultate din utilizarea Cardului, precum si orice alte date 
furnizate de catre dvs. in mod voluntar, atunci cand va 
exprimati acordul pentru prelucrarea datelor pentru 
primirea de oferte personalizate 

Consimtamant. 

 

2. Colectarea datelor cu caracter personal 

Societatea a colectat datele dvs. cu caracter personal pe care dvs. ni le-ati furnizat in mod direct 
in cardul interactiunilor avute cu Auchan, sau pe care noi le-am observat in legatura cu utilizarea 
Cardului de fidelitate de catre dvs. 

3. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal pe care le dezvaluim furnizorilor nostri se limiteaza la informatiile 
minime despre datele cu caracter personal, care sunt necesare pentru a furniza respectivele 
servicii si le solicitam acestora sa nu foloseasca date cu caracter personal in niciun alt scop. 
Facem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram pastreaza datele dvs. 
cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate. Entitatile carora este posibil sa le 
dezvaluim date cu caracter personal sunt: 

a) pentru a va raspunde la plangerile sau intrebarile legate de Programul de fidelitate este 
posibil sa transmitem datele dvs. cu caracter personal catre furnizorii nostri de servicii de 
call center situati in Romania. Acestia au fost selectati de Auchan, iar conditiile 
contractuale prevad conformitatea cu prevederile GDPR; 

b) pentru gestionarea bazelor de date pentru marketing direct, datele cu caracter personal 
sunt incarcate in aplicatia Grupului Auchan si pot fi dezvaluite furnizorului acestei aplicații, 
care este contractat de catre Auchan Retail International si care respecta prevederile 
GDPR; 

c) pentru comunicari de tip marketing direct, este de asemenea posibil sa transmitem datele 
cu caracter personal catre agentiile de publicitate si marketing care desfasoara in numele 
nostru activitatile de comunicare, si care au sediul in Romania sau in spatiul Uniunii 
Europene, exclusiv cu respectarea prevederilor GDPR; 

Unele dintre entitatile catre care dezvaluim datele dvs. cu caracter personal sunt terte parti care 
nu vor prelucra datele cu caracter personal, dar ar putea avea acces la acestea atunci cand isi 
indeplinesc atributiunile ce le revin sau atunci cand interactioneaza cu noi, cum ar fi companii de 
mentenanta tehnica, auditori financiari sau juridici. 
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Este posibil ca Auchan sa comunice datele dvs. cu caracter personal altor entitati din grupul 
Auchan, in scopurile prelucrarii de mai sus, respectiv catre Auchan Retail Franta care isi 
desfasoara activitatea in Franta. Acestea vor respecta instructiunile noastre in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Pentru mai multe informatii referitoare la grupul 
Auchan, va rugam sa vizitati site-ul https://www.auchan-retail.com/en/  

De asemenea, Auchan ar putea fie nevoita sa transfere date cu caracter personal catre terte parti 
(i) atunci cand primim solicitarea din partea unei autoritati judiciare sau a unei autoritati publice, 
unor auditori sau unor instituții competente sa desfasoare verificari asupra activitatii sau activelor 
Societatii, conform normelor legale aplicabile; aceste autoritati sau institutii publice pot fi Politia 
Romana, instantele de judecata, ANSPDCP, ANAF, notarii publici, executori judecatoresti etc., (ii) 
pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Societatii 
noastre sau ale altei entitati sau persoane, putem divulga datele catre avocați sau mediatori, (iii) 
cumparatori terti, in masura in care activitatea Societatii ar putea fi (total sau partial) transferata, iar 
datele cu caracter personal ale persoanelor vizate ar face parte din activele reprezentand 
obiectul tranzactiei. 

Auchan asigura confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal in timpul transferului 
acestora catre destinatarii anterior mentionati. 

4. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate 

In contextul indeplinirii operatiunilor descrise mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi 
transferate in strainatate doar catre state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spatiul Economic 
European („SEE”). 

Va informam prin prezenta ca orice transfer realizat de Societate intr-un stat membru UE sau SEE 
va respecta cerintele legale prevazute in Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 
2016/679. 

5. Durata prelucrarii 

Auchan pastrează datele dvs. cu caracter personal in conformitate cu perioadele de pastrare 
impuse de legile si regulamentele aplicabile, in special in vederea desfasurarii activitatilor sale si 
nu pastreaza datele cu caracter personal mai mult decat este necesar in raport cu scopurile 
pentru care au fost colectate. In cazul in care Societatea va stabili ca are un interes legitim sau o 
obligatie legala de a prelucra in continuare datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri, veti fi 
informati in mod corespunzator in acest sens. 

În special, Auchan poate stoca datele dvs. cu caracter personal pe urmatoarele perioade: 

 Scop Durata 

1. Pentru a organiza, desfasura si a va 
permite sa participati la Programul de 
fidelitate desfasurat de Auchan, inclusiv 
pentru depistarea si prevenirea 
tentativelor de utilizarea frauduloasa sau 
neconforma a Cardului de fidelitate. 

Pe durata Programului de fidelitate precum si 
pe perioada necesara protejarii drepturilor 
Societatii, avand in vedere legea aplicabila, 
inclusiv termenul de prescriptie si perioadele 
de stocare prevazute de legislatia fiscala. 

2. Pentru a ne permite sa va raspundem la 
plangerile sau intrebarile legate de 
Programul de fidelitate. 

Pe durata necesara prelucrarii si emiterii unui 
raspuns la solicitarea dvs. si pe o durata de 2 
ani, cu precizarea ca aceasta se poate prelungi 
daca este necesara protejarii drepturilor 
Societatii, tinand cont de legea aplicabila, 

https://www.auchan-retail.com/en/
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inclusiv de termenul de prescriptie, respectiv 
pe o durata estimata la 3 ani. 

Datele cu caracter personal colectate prin 
intermediul serviciilor de call center vor fi 
stocate pe o perioada de 1 an de la ultima 
comunicare efectuată intre dvs. si Auchan, cu 
precizarea ca aceasta se poate prelungi daca 
este necesara protejarii drepturilor Societatii, 
tinand cont de legea aplicabila, inclusiv de 
termenul de prescriptie, respectiv pe o durata 
estimata la 3 ani. 

3. Transmiterea de informatii sau comunicari 
cu caracter promotional si publicitar 
(marketing direct) pentru a va informa cu 
privire la ofertele, campaniile, produsele si 
beneficiile acordate de Auchan. 

Pana la momentul la care va dezabonati sau 
ne solicitati sa va stergem datele, dar nu mai 
mult de 2 ani de la ultima interactiune cu 
marca Auchan (e.g., ultima comanda utilizand 
Cardul de fidelitate, ultima conectare la contul 
dvs. de pe site-ul nostru/aplicatia mobila, 
ultima accesare a unui hyperlink continut de 
unul dintre e-mailurile noastre sau ultima data 
cand ati vizualizat comunicarile noastre de 
marketing direct). 

 

6. Ce se intampla cu datele dvs. cu caracter personal dupa incetarea prelucrarii 

Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar Societatea nu mai are motive legale 
sau legitime de a va prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi sterse in conformitate cu 
procedurile acesteia, care pot implica anonimizarea sau distrugerea acestora. 

7. Luarea deciziilor in mod automat si crearea de profiluri în mod automat 

Datele cu caracter personal la care se face referire in prezenta sunt supuse unor procese 
decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, atunci cand sunteti de acord sa primiti 
oferte personalizate din partea noastra. 

Logica implicata de prelucrare consta in faptul ca vom retine istoricul dvs. de cumparaturi si vom 
utiliza detaliile privind produsele pe care le-ati achizitionat cu prezentarea Cardului de fidelitate 
pentru a putea efectua analize pentru a va adresa sugestii cu privire la oferte de produse, 
beneficii sau avantaje care consideram ca pot fi de interes pentru dvs. Consideram ca informatiile 
legate de istoricul achizitiilor sunt relevante pentru a va putea furniza oferte, beneficii sau 
avantaje care se potrivesc cel mai bine dorintelor si preferintelor dvs.  

In cazul in care va veti retrage consimtamantul cu privire la profilare, veti beneficia in continuare 
de toate ofertele de pe site si din aplicatia mobila aplicabile tuturor clientilor, precum si de 
avantajele si beneficiile oferite de Cardul de fidelitate, insa acestea nu vor fi personalizate 
conform preferintelor dvs. Acest consimtamant poate fi modificat oricand, atat de catre Client 
insusi in cadrul contului de Client, sectiunea date personale (optiunea de a înceta profilarea ), cat 
si prin solicitare transmisa catre Serviciul Clienti Auchan prin apel la 0219141, prin email pe 
contact@auchan.ro sau prin utilizarea formularului de contact de pe www.auchan.ro. 

mailto:contact@auchan.ro
http://www.auchan.ro/
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8. Refuzul furnizării datelor si consecintele acestuia 

Datele cu caracter personal prevazute în Secțiunea 1 la scopul de la punctul 1 reprezinta o 
obligatie contractuala / o obligatie necesara pentru incheierea unui contract cu Societatea, iar 
persoana vizata trebuie sa furnizeze datele cu caracter personal pentru a putea utiliza Cardul de 
fidelitate cu toate beneficiile asociate acestuia. In cazul in care persoana vizata nu furnizeaza 
datele pentru scopul mai sus mentionat, este posibil sa utilizeze Cardul in mod anonim, caz in 
care clientul va avea acces la reducerile exclusive de fidelitate acordate si la posibilitatea de a 
acumula bonusul de fidelitate, dar nu va avea acces la celelalte beneficii ale Cardului (utilizarea 
bonusurilor de fidelitate acumulate, punctele de fidelitate, vouchere de fidelitate si oferte 
personalizate). 

9. Securitatea prelucrarii datelor 

Auchan implementeaza toate masurile adecvate de natura tehnica si organizationala pentru a 
asigura un nivel de securitate al datelor cu caracter personal adecvat riscului si, in special, pentru 
a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii 
neautorizate sau accesarii acestora. 

10. Drepturile persoanei vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor 

In contextul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi: 

a) Dreptul de acces la date, putand sa aflati ce date prelucram despre dvs.; 
b) Dreptul de rectificare a datelor atunci cand nu mai sunt de actualitate; 
c) Dreptul de stergere a datelor; 
d) Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor, de exemplu atunci cand contestati 

exactitatea datelor dvs., pe perioada de timp in care vom verifica exactitatea acestora; 
e) Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cad prelucrarea 

are la baza consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana in 
momentul respectiv; 

f) Dreptul la portabilitatea datelor, putand solicita o copie a datelor intr-un format care sa 
poată fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau 
executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate; 

g) Dreptul de a va opune prelucrarii datelor, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe 
interes legitim si in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct; 

h) Dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat; 
i) Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal cu sediul in Bucuresti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, 
Sector 1, cod postal 010336, Romania sau catre instantele de judecata competente. 

Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa trimiteti un e-mail sau o notificare scrisa, datata si 
semnata sau in format electronic la adresele indicate in sectiunea Contact de mai jos. De 
asemenea, in cazul in care doriti sa va retrageti consimtamantul acordat in scopuri de marketing 
direct aveti si posibilitatea de a folosi optiunea „dezabonati-vă” pe care o aveti la dispozitie in 
fiecare comunicare de marketing. 

Pentru a putea sa raspundem solicitarii dvs., va trebui sa ne comunicati urmatoarele date de 
identificare necesare: nume, prenume, e-mail sau adresa postala si orice alte informații necesare 
pentru a va confirma identitatea. 

11. Datele cu caracter personal ale minorilor 

Auchan nu colecteaza, nu pastreaza si nici nu foloseste cu buna-stiinta in legatura cu Programul 
de fidelitate de date cu caracter personal ale unor persoane cu varsta sub 18 ani, intrucat 
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Programul se adreseaza doar persoanelor majore. Prin acceptarea si inscrierea in Program, 
participantii declara pe proprie raspundere ca au varsta de peste 18 ani. In cazul in care 
Societatea primeste date cu caracter personal ale persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, 
acestea vor fi sterse/distruse imediat de pe mijloacele de prelucrare si stocare ale Societatii. 

12. Modificari ale notei de informare 

Aceasta nota de informare poate fi modificata de Auchan la diverse intervale de timp, dupa cum 
va putea deveni necesar. In cazul in care Auchan doreste sa ajusteze nota de informare (e.g. in 
cazul in care Auchan doreste sa foloseasca datele dvs. cu caracter personal altfel decat se 
prevede in aceasta nota in vigoare la momentul colectarii datelor), astfel de modificari vor fi 
publicate pe site-ul Auchan/ in aplicatia mobila Auchan, respectiv vor fi aduse la cunostinta 
clientilor prin aceleasi modalitati prin care au fost informati cu privire la Termenii si Conditiile 
Programului de fidelitate.  

13. Intrebari/Date de contact 

Pentru orice intrebari sau solicitari legate de aceasta nota de informare, sau de modul in care 
Auchan colecteaza si foloseste datele dvs. cu caracter personal, precum si pentru a va exercita 
drepturile legate de datele dvs care au fost colectate, va rugam sa contactati Responsabilul cu 
Protectia Datelor din cadrul Auchan (DPO), la urmatoarea adresa: dpo@auchan.ro sau Bucuresti, 
strada Brasov nr. 25, camera 1, etaj 4, Sector 6, Romania, in atentia Responsabilului cu Protectia 
Datelor. 

Mai multe detalii despre modul in care Auchan prelucreaza datele cu caracter personal si despre 
angajamentele asumate de Auchan fata de protectia datelor cu caracter personal puteti regasi in 
Politica de confidentialitate si protectia datelor disponibila pe site-ul www.auchan.ro, si in aplicatia 
mobila, sectiunea Protectia datelor personale. 

 

mailto:dpo@auchan.ro
http://www.auchan.ro/

