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NOTĂ DE INFORMARE
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată („Legea
677/2001”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția
vieții private în sectorul comunicațiilor electronice („Legea 506/2004”), Benefit Seven S.A. (o
societate pe acțiuni cu sediul social în Municipiul Roşiorii de Vede, Str. Mărăşeşti, Bl. S111,
parter, Județul Teleorman, adresă pentru corespondență Strada Zării, Nr. 11, Subsol, Parter și
Etaj, Sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J34/387/2004, cod unic
de înregistrare RO16696040, având un capital social subscris și vărsat de 100.000 RON) are
obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specifice, datele
personale pe care le colectează despre Abonații 7 Card.
Datele cu caracter personal procesate de Benefit Seven S.A. conform Regulamentului de
Utilizare a Programului, sunt:
-

In privinta Angajatului: numele de familie și prenumele, nr. telefon mobil, adresa de
domiciliu, adresa e-mail de serviciu, sex, data nasterii, cod unic de Abonat (alocat de
Benefit Seven SA la înrolarea în Program);

-

In privinta Însoțitorului: numele de familie si prenumele, nr. telefon mobil, adresa de email, sex, data nasterii, cod unic de Abonat (alocat de Benefit Seven SA la înrolarea în
Program);

-

Pentru Insoțitorii – minori (persoane fizice sub 18 ani), datele cu caracter personal
prelucrate de Benefit Seven SA sunt: numele de familie si prenumele, sex, data nasterii,
cod unic de Abonat (alocat de Benefit Seven SA la înrolarea în Program);

-

Benefit Seven SA va prelucra, exclusiv în vederea informării Abonatului asupra
proximității sale în raport cu locația unei Săli de sport/club activități de recreere, date
privind localizarea echipamentului terminal al Abonatului (e.g. telefonul al cărui număr a
fost indicat la înrolarea în Program) la acel moment, numai cu acordul Abonatului
exprimat expres chiar înainte de momentul evidențierii locației sălii de sport din
proximitatea sa.

Datele cu caracter personal a căror furnizare este obligatorie: numele de familie și prenumele, nr.
telefon mobil (nu se solicită pentru Insotitorii-minori), adresa de domiciliu, adresa e-mail de
serviciu (nu se solicita pentru Insotitorii-minori), data nasterii; nefurnizarea acestor date cu
caracter personal duce la imposibilitatea emiterii cardului 7Card nominal si la neasigurarea
accesului la beneficiile din Program (situatii neimputabile Benefit Seven SA sau Partenerilor).
Datele cu caracter personal mentionate mai sus sunt colectate si prelucrate numai cu acordul
expres al Abonatului (respectiv al reprezentantului legal al Insotitorului – minor, cand este
aplicabil), exprimat la înrolarea in Programul 7Card contractat de angajatorul Angajatului si
acceptarea Regulamentului de Utilizare a Programului, in urmatoarele scopuri:
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a.informarea Abonatului privind Programul 7Card;
b.asigurarea accesului Abonatului la facilitatile oferite de programul 7 Card (inclusiv
concursuri organizate de Benefit Seven SA pentru Abonati);
c.validarea inrolarii in Program, crearea cardului nominal al Abonatului, expedierea
cardului pentru a ajunge in posesia Abonatului si facturarea serviciilor;
d.rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura in cadrul Programului 7Card
inclusiv asupra modificarilor intervenite asupra Programului (ex. participarea sălii/
clubului de sport/activitati de recreere);
e.evaluarea produselor si serviciilor oferite si efectuarea de situatii/statistici de Benefit
Seven SA;
f. activitati comerciale privind activitatile de sport/recreere din Program (inclusiv ale salilor
de sport/activitati de recreere), daca este cazul si numai pana la retragerea acordului
Abonatului;
g.crearea si utilizarea de profiluri ale Abonatului in vederea transmiterii de newsletter-uri de
către Benefit Seven SA (dupa caz);
h.contactarea Abonatului, la cererea sa voluntara;
i.

contactarea Abonatului, in chestiuni de relatii cu clientii;

j.

urmarirea si monitorizarea vanzarilor si comportamentului Abonatului, precum si a
situatiei platilor serviciilor aferente Programului 7 Card.

Datele cu caracter personal mentionate mai sus vor fi transmise de Benefit Seven SA (cu
respectarea masurilor de siguranta si securitate si cu asigurarea confidențialității) urmatoarelor
categorii de destinatari: Angajatorul si Benefit Seven SA (pentru si in executarea drepturilor si
obligatiilor din prezentul Regulament de Utilizare a Programului), salile/cluburile de sport/activitati
de recreere (li se vor furniza doar numele si prenumele persoanei vizate, exclusiv pentru
decontarea vizitelor si a serviciilor prestate de catre acestia) si partenerii care efectueaza servicii
de arhivare/stocare documente (inclusiv furnizori de servicii de stocare în cloud), în baza unei
relații contractuale cu Benefit Seven SA întemeiată pe un angajament de confidențialitate prin
care partenerii garantează că datele sunt păstrate în siguranță, exclusiv pe teritoriul unui stat din
Uniunea Europeană și cel mult cât se execută drepturile părților aferente Programului – inclusiv
pentru exercitarea dreptului la acțiune aferent).
In nicio situatie datele cu caracter personal ale Însoțitorilor - minori nu vor face obiectul unei
prelucrari in cadrul activitatilor de marketing direct ale Benefit Seven SA, al publicarii pe internet
de catre Benefit Seven SA si nici al unei prelucrari prin intermediul mesageriei electronice.
Introducerea/accesarea prin intermediului link-urilor securizate www.app.7card.ro/signup/ a
datelor cu caracter personal ale Însoțitorilor – minori se realizează exclusiv de reprezentantul
legal al minorului, care trebuie sa se autentifice cu o parolă unică exclusiv deținută de
reprezentantul legal al minorului.
Prin prezenta vă aducem la cunostinţă drepturile pe care Abonații, în calitate de persoane vizate
în contextul prelucrării datelor personale, le au conform prevederilor Legii nr. 677/2001, după cum
urmează:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

dreptul la informare (art. 12 din Legea nr. 677/2001);
dreptul de acces la date (art. 13 din Legea nr. 677/2001);
dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14 din Legea nr. 677/2001);
dreptul de opoziție* (art. 15 din Legea nr. 677/2001);
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17 din Legea nr. 677/2001); si
dreptul de a vă adresa justiției (art. 18 din Legea nr. 677/2001).

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o
privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de
ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o
justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Abonatul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial pentru a reflecta orice
m o d i fi c a r i l e s u r v e n i t e , d a c a e s t e c a z u l , f o l o s i n d u r m a t o a r e a a d r e s a d e
email: 7card@benefitseven.ro.
Astfel, datele cu caracter personal ale Abonaților vor fi procesate până la incetarea relatiei
contractuale dintre Benefit Seven S.A. cu angajatorul Angajatului privind Programul 7Card
contractat de angajatorul Angajatului, dar in orice caz pana la exercitarea de către Abonat a
dreptului de opoziție, inclusiv până la manifestarea optiunii Abonatului pentru dezabonarea de la
mesajele de comunicări comerciale (marketing direct).
Benefit Seven S.A. se obligă să aplice (și să asigure că și împuterniciții care actionează conform
instrucțiunilor acesteia aplică), în legatură cu datele cu caracter personal mențioante în prezenta,
măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal
împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului
neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii/ transfer de date în cadrul
unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
Următoarele noțiuni utilizate în prezenta cu majusculă, au următorul înțeles:
„Abonat” / „Utilizator” – Angajat sau Însoțitor, cu drept de utilizare a produselor şi serviciilor din
cadrul Programului.
“Angajat” – persoană fizică cu care angajatorul (client al Benefit Seven SA) are o relație
contractuală pe baza unui contract de muncă, contract de mandat, contract de administrare,
contract de servicii sau unui alt contract de drept civil cu consecinţe legale asemănătoare.
„Însoțitor” – persoană fizică desemnată de Angajat să beneficieze de serviciile 7card în aceleași
condiții de utilizare ca și Angajatul.
„Programul 7Card” sau „Programul de Beneficii pentru Angajaţi” sau „Program”–
ansamblul ofertelor, selectate de către Benefit Seven SA, orientate pe nevoile angajatorului
(client al Benefit Seven SA), de produse şi servicii disponibile pentru Abonații înregistraţi de către
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client, prestate pentru aceştia pe durata de valabilitate a contractului dintre angajatorul
Angajatului și Benefit Seven SA de către partenerii Benefit Seven S.A.
„Regulament de Utilizare a Programului” – totalitatea instrucțiunilor, normelor și regulilor
privind accesul Abonaților la seerviciile din Programu contractat de angajatorul Angajatului în
relația cu Benefit Seven S.A.
Prin citirea prezentei note de informare, ați fost informat(ă) cu privire la drepturile dumneavoastră
astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 677/2001, respectiv dreptul de informare, dreptul de
acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale și dreptul de a vă adresa justiției.
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