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DENUMIRE SOCIETATE:.........................................................................  COD FISCAL:….......................................

DATA: ….................................... JUDEȚ: ......................................  LOCALITATE: …................................................

DISTRIBUITOR:…...........................................  NUME REPREZENTANT KWS: …...................................................

NOTA DE COMANDĂ
Serie…............Nr…...........

PORUMB KWS Tratament 
Standard* INITIO** INITIO INSECT***

Segmentare 
Comercială

Clasa de 
Performanță

Nume Hibrid FAO

Preț 
Recomandat 
Fermă/ RON/ 

Unitate

Număr 
saci

Preț 
Recomandat 
Fermă/ RON/ 

Unitate

Număr 
saci

Preț 
Recomandat 
Fermă/ RON/ 

Unitate

Număr 
saci

Ameliorat 
în România

KARPATIS 340 420 435 485

KWS SMARAGD 350 435 485

KWS KASHMIR 370 435 485

KAPITOLIS 410 435

KWS DURANGO NOU 450 420 435

Stabilitate

KWS 2370 290 410

KWS BELLAVISTA 330 410 425 475

KWS 4484 380 410 425

KAMPARIS 390 410

Morărit
MORĂRIT LOSC 250 390

MORĂRIT SEVERO 280 390

Top Siloz

SILOZ BALASCO 420 355

SILOZ MIKADO 550 355

SILOZ KONSENS 560 355

Standard

STANDARD KINEMAS 350 310

STANDARD KWS 1394 430 310

STANDARD KONFITES 440 310

Un sac conține 50.000 boabe de sămânță hibridă de porumb.

* Tratament Standard Fungicid: REDIGO M / MAXIM XL    
** INITIO: FUNGICID + STARTER  
***INITIO INSECT: INITIO + INSECTICID

FLOAREA-SOARELUI KWS

Tratament Nume Hibrid
Preț Recomandat

Fermă/ RON/ Unitate
Număr saci

Apron XL KWS ACER CL 685

Apron XL KWS ACHILLES CLP NOU 685

Apron XL KWS APACHE CL NOU 685

Un sac conține 150.000 boabe de sămânță hibridă de floarea-soarelui.

Ofertă limitată, valabilă în limita stocului disponibil, până la 31.12.2019 (data comenzii ferme). Toate prețurile sunt exprimate în RON/unitate.
Prezenta ofertă nu se cumulează cu oferte / bonusuri speciale emise de KWS Semințe cu diverse ocazii sau evenimente.

SEMNĂTURA REPREZENTANT KWS                SEMNĂTURA SOCIETATE

KWS 01



DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Conform articolelor 7, 32, 42 și 43 din GDPR1 cu privire la condițiile consimțământului, sarcina probei și cerințele pentru consimțământ și acordul dat în mod liber

Prin prezenta, declar și sunt expres de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal furnizate de mine direct sau prin reprezentanții KWS Semințe S.R.L., în condițiile prevăzute în prezentul 
consimțământ, în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecție a Datelor, de către KWS Seminte SRL, cu sediul în București, str. Barajul Argeș, nr. 6, sector 1, cod postal 014121, 
Tel:  + 40 21 315 42 80, Fax: +40 21 310 42 38, E-mail: protectiadatelor.kwsseminte@kws.com., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/854/2007, CUI 20649410, în calitate de 
Operator de date cu caracter personal, denumit mai departe ”KWS” și/sau ”Societatea” reprezentată prin dna. Doriana Niţu, în calitate de Director General.
Prin oferirea datelor mele cu caracter personal reprezentanților KWS:
□sunt de acord cu transmiterea de informări promoționale cu privire la produsele comercializate de KWS, în scop de marketing direct;
□sunt de acord ca imaginea mea facială să fie prelucrată în cadrul evenimentelor KWS din campaniile de vânzare produse KWS;
□sunt de acord ca fotografia și vocea mea de pe înregistrările video și/sau audio să fie publicată/reprodusă în materiale de promovare online și/sau offline.

1. Date cu caracter personal prelucrate
Pentru scopul(rile) mai jos menționate înțeleg faptul că Societatea va procesa următoarele date cu caracter personal:
(I) Nume și Prenume;
(II) Adresa poștală;
(III) Adresa de e-mail; 
(IV) Număr de telefon;
(V) Date biometrice -  imagini  faciale;
(VI) Fotografia;
(VII) Vocea captată în înregistrări video și/sau audio surprinse în cadrul evenimentelor KWS.

2. Scopul prelucrării datelor
Autorizez KWS să proceseze și utilizeze datele mele cu caracter personal în următoarele scopuri:
(I) pentru a primi informații comerciale cu potențial interes pentru mine despre produsele KWS (newsletter) prin:

□ e-mail
□ poștă
□ SMS
□ telefon;

(II) □ crearea automatizată de profiluri de clienți, dacă este cazul;
(III) □ pentru a participa la tombolele/promoțiile organizate de către KWS;
(IV) □ pentru a primi invitații la evenimentele KWS;
(V) □ pentru ca fotografiile, imaginile faciale, vocea din înregistrările video și/sau audio să fie publicate/folosite/ reproduse în materiale de promovare ce privesc campaniile de vânzare   

   a produselor KWS. 

3. Temei juridic
Temeiul juridic al procesării datelor cu caracter personal este reprezentat de:
(I) Prezentul consimțământ
Înțeleg că următoarele persoane vor avea acces la datele mele cu caracter personal:

Nr.crt. Persoana fizica/juridica Sediu Calitatea pentru acces

1 Innovation Experience SRL Codecs Building, 1st Floor, 35 Agricultori Street, 2nd District, Bucharest Agenția de marketing a KWS Semințe

2 La Orizont SRL Anton Pan Nr. 1, Timisoara Partener KWS Semințe SRL 

3 Distribuitorii produse KWS 
Semințe SRL

Adresa acestora și alte detalii de contact le găsiti pe pagina noastră web accesând 
linkul de mai jos: https://www.kws.ro/aw/KWS/romania/GDPR/~jzbd/ Distribuitori produse KWS Semințe SRL

4. Transferul datelor cu caracter personal
Pentru scopurile mai sus menționate precum și pentru scopul centralizării și clasificării datelor cu caracter personal ca parte a operațiunilor KWS la nivel de grup de companii, autorizez KWS să 
transfere datele mele cu caracter personal catre:
a) Companii membre ale grupului KWS: 

Nr. Crt. Companii ale grupului KWS Sediu
1 KWS Srbija d.o.o. Industrijska bb, 21220 Becej, Srbija
2 KWS SAAT SE Finanzbuchhaltung, Postfach 1363, 37554 Einbeck, Germany
3 KWS Austria Saat GmbH Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien, Austria

 
b)      Contractorii KWS: 

Accept Contractorii KWS Sediu
Innovation Experience Clădirea Codecs, Etaj 1, str. Agricultori, nr. 35, Sector 2, București
La Orizont Anton Pann Nr.1, Ap. 4, 300102, Timișoara, România
LGT Proiect SRL Str. Petofi Sandor, nr. 7, etaj 2, camera 7, Miercurea-Ciuc, Harghita

și în oricare dintre variante, în conformitate cu legea din România în ceea ce privește datele cu caracter personal.
Înțeleg și accept posibilele riscuri care ar putea interveni ca urmare a nerespectării de către contractori a prevederilor legale privind datele cu caracter personal.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 
Înțeleg si accept că datele cu caracter personal vor fi stocate: 
(I) pe o perioada de 2 ani pentru transmiterea informațiilor comerciale despre produsele KWS, respectiv invitații la evenimente organizate de KWS (newsletter)
(II) pe durata campaniilor de vânzare produse KWS și pe durata ulterioară a activităților de premiere la tombole/loterii promoționale în legătură cu acea campanie de vânzare produse KWS;
(III) pe o perioada de 5 ani în cazul fotografiilor, vocii din înregistrări audio și/sau video efectuate cu ocazia evenimentelor organizate de către KWS. 
6. Drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
Înțeleg că beneficiez de următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal procesate de KWS:
•	 dreptul de a solicita de la KWS accesul la datele mele cu caracter personal;
•	 dreptul de a rectifica datele mele cu caracter personal;
•	 dreptul de a șterge datele mele cu caracter personal;
•	 dreptul de a restricționa prelucrarea datelor mele cu caracter personal;
•	 dreptul de a mă opune prelucrării datelor mele cu caracter personal;
•	 dreptul la portabilitatea datelor mele cu caracter personal2.
•	 dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
7. Dreptul de a retrage consimțământul 
Înțeleg că am dreptul de a-mi retrage oricând consimțământul acordat, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.  Înțeleg că prin 
retragerea consimțământului, datele mele cu caracter personal vor fi șterse iar această operațiune de ștergere poate fi realizată de mine prin urmarea procedurii de mai jos:
(i) prin depunerea unei cereri la sediul KWS de mai sus sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail protectiadatelor.kwsseminte@kws.com
8. Plângere 
Înțeleg că pot să depun plângere în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competente în cazul în care drepturile mele sunt încălcate sau datele mele cu caracter 
personal au fost prelucrate ilegal la adresa de contact: G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 București sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro
Declar că am citit prezenta declarație de consimțământ și că mi-o însușesc de bunăvoie și, prin bifarea căsuțelor din această declarație de consimțământ, confirm că am luat la cunoștință 
conținutul acestora și că sunt de acord cu acestea.
Societate______________________________________________    Nume și prenume  _______________________________________ 

Adresa Societate________________________________________  Semnătura_____________________________________________
__________________________________________________ Data__________________________________________________                                   

1  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
2  Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obțină și să reutilizeze datele lor cu caracter personal în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. Acest drept permite mutarea, 
copierea sau transferul datelor personale cu ușurință de la un mediu IT la altul, într-un mod sigur.
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