Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pagina web
În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2016/679 (denumit în continuare GDPR) vă
oferim aceste informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în legătură
cu activitatea noastră comercială.

1. Date de contact
Administratorul datelor cu caracter personal este Kingspan S.R.L., adresa 22 Grigore Mora street, 1st
floor, apart. no. 2, 1st District, Bucharest.
Detaliile de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal sunt:
gdpr.ro@kingspan.com.

2. Tabelul activităților de prelucrare a datelor personale
Prelucrarea datelor personale ale potențialilor clienți
Denumirea activității de
prelucrare

Scopul activității de
prelucrare

Categoria de
Titlul legal
date personale

Durata
stocării

Ridicarea interesului în
informații comerciale prin
contact personal.

Comunicarea cu
clienți potențiali

Date de
contact

Formularea
de obiecții

Evidența adreselor de email
pentru distribuirea de buletine
informative

Păstrarea legăturii cu
clienții existenți și
potențiali

Exclusiv adresa Interesul adecvat Formularea
de email
de obiecții

Interesul adecvat

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților
Denumirea
activității de
prelucrare

Scopul activității de
prelucrare

Categoria de date
personale

Titlul legal

Durata stocării

Acceptarea
comenzii

Asigurarea livrării
comenzii

Datele de contact și de Încheierea sau
facturare
executarea
contractului

Pe durata
valabilității
contractului

Asigurarea livrării,
inclusiv predarea
către serviciul de
transport

Detalii de livrare și
pentru eventuale
reclamații

Datele de contact și de Încheierea sau
facturare
executarea
contractului

Pe durata
valabilității
contractului

Facturarea și
arhivarea facturilor

Arhivarea facturilor
conform legii

Facturi

Obligația legală

Conform legii

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale furnizorilor
Denumirea
activității de
prelucrare

Scopul activității de
prelucrare

Categoria de date
personale

Titlul legal

Durata stocării

Evidența
contractelor și
comenzilor
transmise

Asigurarea achiziției

Date de contact

Interesul adecvat

Conform legii

Evidența și
arhivarea facturilor
primite

Obligația legală

Datele de facturare

Obligația legală

Conform legii

3. Explicație pentru tabel și prelucrare
Titlurile legale - sunt justificările legale pentru prelucrare și sunt definite în Regulamentul GDPR,
articolele 6 și 9.
Timp de stocare - înseamnă cât timp suntem autorizați sau obligați să prelucrăm și să stocăm datele
dvs.
Nu intenționăm să transmitem datele dvs. personale în afara UE sau vreunei organizații
internaționale.
În cazurile în care prelucrarea se bazează pe titlul legal „Încheierea sau executarea contractului”,
avem nevoie de datele dvs. personale pentru încheierea contractului și executarea ulterioară a
acestuia, fără de care nu este posibilă încheierea contractului.
În cazurile în care prelucrarea se bazează pe titlul legal „Obligație legală”, trebuie să prelucrăm datele
dvs. personale pe baza prevederilor legale în termenul stabilit de lege și nu avem voie să limităm sau
să ștergem prelucrarea pentru perioada în cauză.
Vom prelucra datele dvs. personale numai în scopurile enumerate în tabel.
Colectăm datele cu caracter personal doar direct de la persoanele vizate.

4. Prezentarea drepturilor persoanelor vizate
În calitate de persoană vizată (persoana fizică ale cărei date sunt prelucrate) aveți următoarele
drepturi cu privire la datele dvs. personale:
Dreptul

Mențiuni

Solicitarea unui extras

Este vorba despre un extras al informațiilor pe care le deținem

despre dvs., așa-numitul drept de acces.
Extrasul va fi într-un format compatibil cu capabilitățile noastre.
Nu aveți dreptul să solicitați ca extrasul să fie într-un format
specific.
Excepție, când nu ni se permite să furnizăm extrasul, sunt
cazurile care implică documente a căror divulgare ar compromite
drepturile și libertățile celorlalte persoane. Este vorba despre
date personale ale altor persoane, protecția secretelor
comerciale, a proprietății intelectuale etc.
Solicitarea rectificării datelor

Dacă observați că transmitem informații inexacte, expirate sau
incomplete despre dvs., solicitați rectificarea sau completarea
acestora.

Solicitarea ștergerii datelor

Avem obligația să ștergem datele în cazurile în care am stocat
date cu caracter personal după o anumită perioadă de
depozitare sau nu deținem titlu legal valabil.
Nu putem executa ștergerea în cazurile în care prelucrarea a fost
efectuată cu titlu de Executare de contract sau Obligație legală.

Solicitarea de aplicare a unor
restricții în prelucrare

Este vorba despre prelucrarea cu titlu de interes legitim.

Ridicarea de obiecții împotriva
prelucrării

Pot fi ridicate obiecții în cazurile în care prelucrarea este
efectuată cu titlu de interes legitim.

Restricționarea prelucrării se va aplica în cazul unei obiecții și
restricția va fi menținută pe durata evaluării obiecției.

Întotdeauna se confirmă primirea obiecției față de transmiterea
de comunicări comerciale.
În cazurile în care numele dvs. sau alte informații de contact ale
dvs. sunt furnizate în interesul prestării de servicii, posibilitatea
abuzului este aproape eliminată, iar furnizarea lor este necesară
pentru aceste activități. Prin urmare, considerăm că acest interes
legitim predomină și nu admitem obiecții.
Revocarea consimțământului
pentru prelucrare

Acest lucru este posibil în cazurile în care prelucrarea se face pe
baza consimțământului. Dacă vă dați consimțământul pentru
prelucrare și apoi îl retrageți, prelucrarea va fi anulată.

Solicitarea extrasului în format
portabil

Puteți solicita un extras în format portabil numai pentru
prelucrarea bazată pe titlurile legale - executarea contractului și
consimțământul.
Puteți solicita ca extrasul să conțină doar informațiile pe care ni
le-ați dat și pe care le furnizăm în format electronic și nu aveți
dreptul să solicitați un anumit format.

Exprimarea opoziției împotriva

Nu efectuăm prelucrări bazate pe decizii automate.

procesului decizional automat
Depunerea unei plângeri la
autoritatea de supraveghere

Dacă nu răspundem solicitării dvs. în termen de o lună, puteți
depune o plângere la Autoritatea de supraveghere.

5. Metode de exercitare a drepturilor
Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, puteți trimite o aplicație pe cale electronică
după cum urmează:
a) Trimiteți-o la adresa de email gdpr.ro@kingspan.com cu o semnătură electronică valabilă,
fără această confirmare a identității cererea nu poate fi acceptată.
Includeți următoarele:
1)
2)
3)
4)

Date de identificare - numele, prenumele, data nașterii
Soluționarea solicitărilor - a se vedea capitolul Prezentarea drepturilor persoanelor vizate
Specificați exact ce se solicită - de exemplu în cazul rectificării de informații
Telefon - pentru a clarifica și a conveni asupra pașilor următori

În cazul în care avem vreo îndoială cu privire la identitatea dvs., suntem autorizați să vă solicităm
informații suplimentare pentru a vă confirma identitatea.
Actele legate de exercitarea drepturilor persoanelor vizate sunt oferite gratuit, însă pentru solicitările
a mai mult de o copie avem dreptul să percepem o taxă corespunzătoare costurilor administrative.
În cazul în care se constată că cererile sunt în mod vădit nerezonabile sau disproporționate, în special
deoarece acestea se repetă, putem:
a) să impunem o taxă rezonabilă pentru costurile administrative
b) să refuzăm executarea cererii.

