
Participanţi

Reprezentanţii Distribuitorilor Oficiali 
(angajaţi ai distribuitorilor în contract 
direct cu Schneider Electric)

1. Te inscrii in concurs online, pe
www.bit.ly/sch20008

2. Vinzi produse participante
în perioada campaniei

3. Câștigi premii în funcţie de
vânzări15.10.2020 - 15.12.2020

Mecanism

Promoţia UPS-uri Monofazate

Perioada

Toate produsele din categoria UPS-uri monofazate care fac 
parte din oferta Schneider Electric Romania.

Suplimentar, fiecare UPS monofazat comandat va fi insoțit de 1 priză APC 
gratuită, cod: PM6U-GR, pe care Distribuitorul Oficial are obligația de a o oferi 
mai departe tot cu titlu gratuit clienților săi, împreună cu UPS-urile vândute.

Produse participante

Premii
Pentru vânzări care se încadrează 

în intervalul valoric:
La �nalul campaniei, �ecare vânzător 

va primi un premiu constand în

Între 10,000 si 20,000 lei fara TVA Voucher Emag de 500 lei

Voucher Emag de 1,000 lei

Voucher Emag de 1,500 lei

Voucher Emag de 2,500 lei

Voucher Emag de 3,750 lei

Voucher Emag de 5,000 lei

Între 20,000 si 30,000 lei fara TVA

Între 30,000 si 50,000 lei fara TVA

Între 50,000 si 75,000 lei fara TVA

Între 75,000 si 100,000 lei fara TVA

Peste 100,000 lei fără TVA



EXTRAS DIN REGULAMENT
Informare privind prelucrarea datelor personale

Identitatea operatorului de date
Datele completate în acest formular sunt prelucrate de compania SCHNEIDER ELECTRIC ROMÂNIA S.R.L, cu sediul 
social în București, Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court Bucharest, Clădire A, etaj 1 și etaj 2, Sector 2, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerțului  sub nr. J40/1108/1997, CUI nr. RO9189605. Telefon: +40 21 203 06 06. E-mail: 
ro-csc@ro.schneider-electric.com.

Scopul prelucrarii și temeiul juridic
Datele personale colectate în cadrul campaniei sunt prelucrate de Operator în următoarele scopuri:
În scopul organizării campaniei promoționale și al gestionării înscrierilor în campanie, prelucrarea se face în baza 
consimtamântului participanților (GDPR 6.1.a).
În scopul îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Operatorului în legătură cu premiile acordate, prelucrarea se face în 
temeiul articolului 6.1.c GDPR. Lipsa acestor informații atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declarațiile 
aferente către autoritățile fiscale.
Pentru scopul comunicării de marketing după încheierea campaniei, prelucrarea se face în baza consimtamântului 
participanților (GDPR 6.1.a). Acordul sau dezacordul referitor la  prelucrarea  în scop de marketing nu condiționează și 
nu influențează participarea la campanie.

Datele prelucrate și perioadele de stocare
1. Pentru scopul organizării campaniei promoționale, datele prelucrate sunt prenume, nume, e-mail, telefon, precum și 
identitatea societății comerciale angajatoare. Datele sunt prelucrate și stocate pentru o perioada de maxim 90 de zile 
de la finalizarea campaniei
2.  Pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, se prelucrează nume, prenume, CNP, iar datele sunt stocate pentru o 
perioada de 10 ani, conform reglementărilor fiscale în vigoare.
3. Datele prelucrate pentru scopul de marketing sunt nume, prenume, e-mail, telefon, și vor fi prelucrate de Operator 
până la retragerea consimtamântului.

Modul de prelucrare
Datele vor fi colectate pe taloanele de înscriere, transpuse în format electronic și stocate până la finalul campaniei, 
când sunt comparate cu informațiile de vânzări și sunt alocate pragului de premiere aferent. Datele sunt utilizate și 
pentru imprimarea tichetelor cadou, și pentru livrarea acestora către câștigători. Procesarea finală constă în selecția 
datelor pentru plata impozitelor și redactarea declarațiilor fiscale, Ocazional, se vor face selecții și extracții de date 
pentru comunicări în scop de marketing. Datele nu fac obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrări automate. 

Confidențialitate
Datele vor fi colectate, prelucrate și stocate de Operator și de împuternicitul Mercury360 Communications și de 
subimputernicitii lor: furnizori de tichete și de curierat. De asemenea, datele câștigătorilor vor fi dezvăluite către 
autoritățile fiscale, în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale.  Având în vedere apartenența Operatorului la Grupul 
Schneider, datele pot fi partajate cu alte societăți din același grup, care pot fi localizate în afară Spațiului Economic 
European, în baza unor Reguli Corporatiste Obligatorii aprobate la nivel de grup.

Drepturile persoanei vizate
În perioada în care deținem și prelucrăm datele tale,  ai dreptul de a ne solicită în orice moment accesul la date, 
rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării. Ai de asemenea dreptul de a te opune prelucrării și 
dreptul de a solicită portarea datelor către alt operator. Poți oricând să retragi consimțământul de prelucrare. Trebuie 
să mai știi că pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale,  poți depune o plângere la Autoritatea 
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalități de exercitare a drepturilor
Pentru orice solicitare legată de datele tale personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul 
anterior, poți contacta Operatorul prin e-mail, la adresa ro-csc@ro.schneider-electric.com sau direct responsabilul cu 
protecția datelor la adresa DPO@schneider-electric.com


