PRIVACY POLICY PENTRU RELATII INSTAURATE CU CLIENTI SI FURNIZORI
Informatii furnizate conform Art.13 din Reg. UE 2016/679 (in continuare GDPR)

Pentru Guala Pack datele cu caracter personal reprezinta un patrimoniu de mare valoare si un bun de protejat, adoptand proceduri si
comportamente apte sa garanteze apararea lor. Transparenta fata de persoanele vizate reprezinta de aceea un obiectiv primar, urmarit prin
instrumente de comunicare eficiente si finalizate sa puna la dispozitia interlocutorilor informatiile de baza cu privire la prelucrarea datelor lor.
Se informeaza persoanele vizate despre urmatoarele profiluri generale, valabile pentru toate domeniile prelucrarii:
•
toate prelucrarile au loc cu respectarea legislatiilor in vigoare in materie de privacy (Reg. UE 2016/679 “GDPR” si Legea 190/2018);
•
toate datele persoanelor cu care interactionam sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, cu respectarea principiilor generale
prevazute la Art.5 din GDPR;
•
Masuri specifice de securitate sunt respectate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarile ilegale, sau incorecte si accesuri
neautorizate, conform Art.32 din GDPR.
Obiectul prelucrarii
"Datele personale" înseamnă orice tip de informații referitoare la o parte interesată identificată sau identificabilă. Guala Pack prelucreaza date cu
caracter personal de identificare a clientilior/furnizorilor (de exemplu, prenume, nume, denumire sociala, date biografice/fiscale, adresa, telefon, email, referinte bancare si de plata, etc.) si a referentilor lor operationali (prenume nume si date de contact) dobandite si utilizate in cadrul prestarii
produselor/serviciilor furnizate.De regula Guala Pack S nu prelucreaza anumite date personale( adica, informații care dezvăluie originea etnică sau
rasială a părților interesate ,opiniile politice, credințele religioase sau filosofice , sau membru al sindicatelor, precum și date genetice, date
biometrice destinate identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau viața sexuală și orientarea sexuală a persoanei);daca, in
cazuri speciale Guala Pack ar trebui să colecteze sau să trateze în alt mod categorii speciale de date cu caracter personal, în ideea atingerii scopurilor
indicate mai jos Guala Pack va trata întotdeauna aceste date în conformitate cu prevederile legii și cerințele indicate în aceste informații privind
protecția datelor.
Scopurile finale si baza juridica a prelucrarii
Datele sunt prelucrate pentru:
•
incheiere de relatii contractuale/profesionale;
•
indeplinirea obligatiilor precontractuale, contractuale si fiscale derivate din relatiile existente, cat si din gestionarea comunicarilor
necesare conexe acestora.
•
indeplinirea obligatiilor prevazute de lege, de un regulament, de legislatia comunitara sau de un ordin al Autoritatii
•
exercitarea unui interes legitim cat si a unui drept al operatorului (de ex. dreptul de aparare in instanta, protectia pozitiilor creditoare;
exigentele obisnuite de tip operational, de gestionare si contabil)
Neacordarea datelor mai sus mentionate va face imposibila instaurarea relatiei cu Operatorul. Scopurile finale de mai sus reprezinta, conform Art. 6
alineatele b,c,f, baze juridice adecvate de legalitate a prelucrarii. Atunci cand se intentioneaza sa se efectueze prelucrari in alte scopuri diferite va fi
solicitat consimtamantul special al persoanelor vizate.
Modalitate de prelucrare
Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin intermediul operatiunilor indicate la Art. 4 n. 2) GDPR si mai exact: colectarea,
inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor. Datele cu
caracter personal sunt supuse prelucrarii atat pe siport de hartie cat si electronic si/sau automatizat. Operatorul va prelucra datele cu caracter
personal pentru intervalul de timp necesar pentru indeplinirea scopurilor finale pentru care au fost colectate si a obligatiilor legale relative.
Domeniul prelucrarii
Datele sunt prelucrate de persoane interne in mod regulamentar autorizate si instruite conform Art.29 din GDPR. Este posibil sa se solicite de
asemenea domeniul de comunicare a datelor cu caracter personal, obtinand indicatii precise despre eventuale persoane exterbe care activeaza in
calitate de Responsabili sau operatori autonomi (consultanti, tehnicieniinstitutii bancare, transportatori, etc.). Datele pot face obiectul unei
comunicari intercompany intre intreprinderile afiliate.
Transferul transfrontalier de date cu caracter personal
Datele pot fi transferate în afara UE numai în conformitate cu condițiile stabilite în capitolul V din GDPR care vizează asigurarea faptului că nivelul de
protecție a persoanelor vizate nu este afectat(Art.45 Transferul pe baza unei decizii de adecvare, Art.46 Transferul supus garanțiilor adecvate,
Art.47 Reguli obligatorii ale societății, Art.49 Derogări specifice).
Referinte Operator si contacte
Operatorul este societatea: Guala Pack Nadab Srl, C.U.I. 27810947, Chișineu-Criș, sat Nădab, Calea Aradului nr. 14, jud. Arad – Romania.
Pentru orice informatie in materie de privacy sau pentru exercitarea drepturilor enumerate in continuare, puteti scrie la urmatoarea adresa de email: privacy@gualapack.com
Drepturile persoanelor vizate
dreptul de a obtine prezenta si accesul la datele cu caracter personal care il privesc (Art.15 “Dreptul de acces”)
dreptul de a obtine rectificarea/interogarea de date inexacte sau incomplete (Art.16 “Dreptul la rectificare”)
dreptul de a obtine, daca exista motive justificate, stregerea datelor (Art.17 “Dreptul la stergere”)
dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (Art.18 “Dreptul la restrictionare”)
dreptul de a primi in format structurat datele care il privesc (Art.20 “Dreptul la portabilitate )
dreptul de a se opune la prelucrarea si la procesele decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri (Art.21, 22)
dreptul de a revoca un consimtamant anterior acordat;
dreptul de a prezenta, in caz de neprimire a unui raspuns, o reclamatie la Autoritatea de supraveghere pentru protectia datelor .

