INFORMARE CLIENTI PRIVIND CONFIDENTIALITATEA DATELOR
(ultima actualizare 23.05.2018)

GENERALITATI
Gestionatea responsabila si de incredere a datelor cu
caracter personal este o baza a culturii corporative a
G r u p u l u i ALUKÖNIGSTAHL. Acest lucru se aplica, in
special, datelor personale ale clientilor si ale angajatilor
acestuia ("Datele"). Responsabil pentru prelucrarea
datelor este societatea contractanta a GRUPULUI
ALUKÖNIGSTAHL, ("AKS" sau "noi").

•

Informatii privind prelucrarea datelor gasiti in
atasament si pot fi obtinute prin email catre
date.personale@alukoenigstahl.ro
sau
de la
responsabilului cu protecția datelor cu caracter
personal al Alukönigstahl SRL, B d . U n i r i i
nr.6 4 bl.K 4 , s e cto r 3 B uc ure st i.

dispozitivului si numarul de identificare al acestuia.
Putem, de asemenea, sa colectam informatii despre
modul in care dispozitivul dvs. interactioneaza cu site-ul
nostru, ex. ce pagini si ce link-uri au fost accesate.
Prin colectarea acestor informatii, putem intelege mai
bine cine ne viziteaza site-ul, de pe ce site-uri vin
vizitatorii nostri si ce continuturi ale site-ului nostru va
intereseaza. Folosim aceste informatii pentru analize
interne privind imbunatatirea calitatii site-ului nostru si
pentru a-l adapta mai bine cu interesele vizitatorilor
nostri. Mai mult, aceste date pot fi, de asemenea,
utilizate
pentru
asigurarea/garantarea
securitatii
retelelor si a datelor.
Unele dintre aceste date pot fi colectate cu ajutorul
cookieurilor sau al tehnologiilor similare. Pentru
informatii suplimentare, consultati Conditiile pentru
utilizarea site-ului nostru.
Date provenite din surse externe

CE DATE SUNT PRELUCRATE?
Datele personale, pe care ni le furnizati in mod voluntar
sau cele pe care le primim de la dvs. in cadrul relatiei
noastre de afaceri (de ex. in legatura cu solicitarea unui
produs sau a unui serviciu, formularele de contact,
inregistrarile,
comunicarile personale (online sau
telefonic) sau cele referitoare la oferta noastra de servicii
pentru dvs., includ urmatoarele categorii:
-

"Date de baza", ca de ex. titlu, nume, date de
contact (numar de telefon, adresa de e-mail), data
si locul nasterii, nationalitatea,
"Date de autentificare", ca de ex. mostra semnatura,
date de logare pentru servicii web
Date din registre publice (ex. Registrul Comertului);
Date legate de actiuni comerciale (ex. numar
comanda, posturi libere/articole deschise);
Date in scopuri de documentare, de ex. protocoale
de consultanta;
Date financiare, ex. bonitate;
Imagini si inregistrari audio, e x . inregistrari video si
telefonice;
Informatii privind interactiunea electronica (ex. via email, site, i ntranet), ca de ex. adresa IP, d a t a s i
o r a a c c e s a r i i si date tehnice ale tranzactiilor;
la trimiterea de e-mail-uri: e -mail, a d r e s a IP si
nume destinatar si expeditor, numar de destinatari,
subiect, data si ora primirii prin server, denumirea
fisierelor atasate, dimensiunea mesajului, clasificare
riscuri (Spam) si starea livrarii;
Date de marketing si de vanzari;

-

-

Date legate de cerinte legale de
conformitate si de reglementare.Colectare
automata de date

De asemenea, colectam automat anumite informatii
despre dispozitivele dvs. atunci cand vizitati site-ul
https://www.alukoenigstahl.ro si alte site-uri operate de
noi ("site-urile noastre"). Si acestea pot include date
personale, ca de ex. adresa IP, denumirea fisierelor
accesate, data si ora accesarii, volumul de date
transmise, confirmarea livrarii, browser-ul web, tipul
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Ocazional putem primi date personale despre dvs. din
surse externe, de ex, date din Registre publice din
informatiile publicate pe site-uri si din mass-media, sau
date referitoare la dvs. ne sunt transmise de catre
companiile concernului nostru sau de colaboratori ai
nostri. In acest sens, verificam daca acesti terti detin fie
consimtamantul dvs. sau sunt autorizati sau obligati legal
sub orice fel, sa ne dezvaluie datele dvs. personale.
SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul
-

Initierii si derularii relatiilor de afaceri;
Facturarii serviciilor;
De a raspunde la notificarile,reclamatiile si
cererile de servicii pe care ni le trimiteti;
Verificarea corectitudinii informatiilor pe care le
avem despre dvs.;
Inregistrarea apelurilor telefonice in scopul
documentarii (ex. rezolvarea reclamatiilor)
Efectuarea de audituri si verificari de conformitate;
Indeplinirea obligatiilor legale si de reglementare,
care ne afecteaza;

-

Organizarea si invitarea la evenimente

-

Desfasurarea de sondaje si tombole;
Operarea,
administrarea,
analizarea
si
imbunatatirea site-ului nostru;
Furnizarea de servicii de internet si a altor servicii
(ex. sisteme informatice si de comunicare)
Servicii de suport si de intretinere IT;
Asigurarea/Garantarea securitatii retelelor si a
datelor.

-

TEMEI JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR
Temeiul juridic pentru colectarea si prelucrarea datelor cu
caracter personal, depinde de contextul specific in care le

colectam:
Indeplinirea obligatiilor contractuale (Art 6 Alin 1 lit b
GDPR): Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate
pentru initierea si derulatrea contractelor cu dvs. si pentru
procesarea comenzilor dvs.
Indeplinirea obligatiilor legale (Art 6 Alin 1 lit c GDPR):
In parte, suntem obligati sa prelucram datele si din punct
de vedere legal sau de reglementare.
Consimtamantul (Art 6 Alin 1 lit a GDPR): Dupa ce am
primit consimtamantul dvs., AKS va prelucreaza datele
doar in masura acordului acordat (ex. pentru reclama
directa si trimitere de buletine informative). P e
v i i t o r , p uteti sa revocati oricand acordul dvs.
Protejarea intereselor legitime (Art 6 Alin 1 lit f GDPR):
Mai mult, putem prelucra datele dvs. pentru interesele
legitime ale AKS sau ale unei terte parti. Aceste interese
legitime includ in special:
•

Masuri, ce servesc managementului afacerii,
dezvoltarii in continuare a ofertei de servicii si de
produse, precum si pentru atragerea de clienti;

•

Publicitate si studii de piata, daca nu ati refuzat o
astfel de utilizare conform Art 21 GDPR;

•

Consultarea si schimbul de date cu agentiile de
raportare a creditelor (de ex. KSV 1870, AKV)
privind bonitatile si riscurile pentru neplata;

•

•

concernului (mentionate aici), furnizori de
servicii externi (de ex. furnizori de servicii IT) si
colaboratori, care efectueaza servicii de
prelucrare a datelor pentru noi sau care
prelucreaza datele cu caracter personal in
scopuri descrise in aceasta declaratie de
confidentialitate (de ex. banci, furnizori de
servicii
financiare,
(creditori)
asiguratori,
consultanti si consultanti juridici externi) sau
care va vor fi anuntati atunci cand colectam
datele dvs. cu character personal. Va punem la
dispozitie, la cerere, o lista cu furnizorii si
partenerii nostri actuali. Toti destinatarii sunt
obligati sa trateze datele dvs. in mod confidential
si sa le prelucreze doar in cadrul furnizarii de
servicii.
partenerilor nostri (de ex. prelucratori, montatori,
firme de reparații, etc.) cu scopul de a raspunde
solicitarilor dvs. privind ofertarea produselor si
serviciilor AKS

•

autoritatilor competente, ca de ex. autoritatilor
fiscale, de reglementare sau de securitate, sau
agentiilor publice, instantelor judecatoresti sau
altor terti, daca divulgarea este necesara (i) in
conformitate cu legile sau reglementarile
aplicabile, (ii) pentru exercitarea, mentinerea
sau protejarea drepturilor noastre legale (iii)
pentru a va proteja interesele importante ale dvs.
sau ale unei alte persoane;

•

unui potential cumparator (si reprezentantilor
sau consultantilor acestuia) in legatura cu o
achizitie planificata,
o fuziune sau o
preluare/achizitie a unei firme (sau parti ale
acesteia), cu conditia sa informam cumparatorul
ca poate utiliza datele dvs. cu caracter personal
doar in scopul mentionat in aceasta declaratie de
conformitate a datelor cu caracter personal;

•

oricarei alte persoane, cu conditia sa fiti de
acord cu aceasta divulgare.

Supravegherea video si alte masuri, pentru
prevenirea si clarificarea abuzurilor sau a
infractiunilor si protejarea clientilor si a angajatilor
precum si a proprietatii AKS.

CATEGORII SPECIFICE DE DATE (DATE SENSIBILE)
Categoriile specifice de date cu caracter personal („date
sensibile“) includ date care, indica originea rasiala sau
etnica, opiniile politice, religioase sau convingerile sau
afilierile la sindicate, inclusiv prelucrarea datelor genetice,
a datelor biometrice pentru identificarea exacta a unei
persoane fizice, date privind sanatatea sau datele privind
viata sau orientarea sexuala a unei persoane fizice.
Noi nu prelucram astfel de categorii speciale cu
caracter personal.

FURNIZAREA OBLIGATORIE A ANUMITOR DATE
Unele dintre datele de mai sus sunt necesare fie pentru
incheierea si derularea contractului, fie suntem obligati
prin lege sa le colectam. In cazul in care astfel de date
nu sunt furnizate, contractul resp. serviciile solicitate nu
pot fi efectuate si, un contract existent, trebuie eventual
reziliat.

DESTINATARII DATELOR
TRANSMITEREA INTERNATIONALA A DATELOR
Putem transmite datele dvs. cu caracter personal
urmatoarelor categorii de destinatari:
•

Anumite date pot fi transmise companiilor din cadrul
concernului AKS in scopul initierii si derularii unei relatii

angajatilor nostri, care au nevoie de ele pentru
indeplinirea obligatiilor contractuale si legale
precum si a intereselor legitime, companii ale

de afaceri, facturarii de servicii, organizarii si invitarii la
evenimente si al reclamei directe. Acest transfer de date
de refera la datele de baza, datele de autentificare,
datele pentru tranzactiile comerciale si datele de
marketing sau de vanzari.
Companii individuale din cadrul concernului AKS se afla
in Serbia, Bosnia si Rep.Moldova, tari situate in afara
U E r e s p . a SEE, pentru care Comisia UE inca nu a
stabilit un nivel adecvat de protectie a datelor. Cu toate
acestea, AKS a luat masuri de precautie adecvate,
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pentru a va proteja datele cu caracter personal in
conformitate cu aceasta declaratie de confidentialitate.
STOCAREA DATELOR
Pastram datele dvs. cu caracter personal pe durata
derularii relatiei de afaceri curente, atata timp cat este
necesar pentru indeplinirea scopului si, mai departe, cat
exista obligatii legale (de ex. obligatii de stocare si
documentare conform Codului fiscal federal (BAO),
codului legal al companiei (UGB), perioade de

prescriptie aplicabile (perioada de prescriptie generala de
3 a n i resp. in anumite cazuri de 30 de ani conform
Codului Civil general, ABGB) sau alte interese legitime
pentru stocare (de ex. ca dovada pentru solicitarea
drepturilor legale).
Imediat ce nu mai exista scopuri legitime pentru
continuarea stocarii datelor cu caracter personal,
acestea vor fi fie sterse sau anonime. Daca acest lucru nu
este posibil (daca datele dvs. cu caracter personal au fost
salvate in arhive de Backup), vom stoca datele dvs. cu
caracter personal in siguranta si nu le vom face accesibile
vreunei prelucrari ulterioare, pana cand stergerea este
posibila.
DECIZII AUTOMATIZATE
INCLUSIV PROFILING
Deciziile automatizate in sensul Art 22 GDPR inseamna
ca, o decizie care va afecteaza din punct de vedere juridic
sau are efecte similare asupra dvs., este luata automat in
baza unei investigatii asistate de un calculator (folosind
algoritmi de soft) fara a fi verificate de catre o persoana
din partea noastra. Nu utilizam decizii automatizate.
Prelucram datele dvs. doar partial automatizat pentru a
evalua anumite aspecte personale (Profiling) si pentru a
va oferi astfel servicii cat mai bune si informatii care va
intereseaza.
DREPTURI AFECTATE
In conformitate cu dispozitiile legale exista dreptul la
informare, corectare, stergere, limitare a prelucrarii sau al
obiectiei privind prelucrarea, transferul de date precum si
de depunere a unei plangeri la o autoritate de
supraveghere.
Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa
ne scrieti
la
date.personale@alukoenigstahl.ro
sau Alukönigstahl SRL, Bd.Unirii nr.64, Bl.K4, parter,
sector 3, Bucuresti. Vom verifica cererea dvs. si va vom
raspunde in consecinta.
ACTUALIZARI
Putem actualiza ocazional aceasta declaratie de
confidentialitate din punct de vedere al evolutiilor
juridice, tehnice sau comerciale. Vom lua masuri
adecvate pentru a va informa in functie de importanta
medificarilor efectuate. Data „ultimei actualizari“ o puteti
gasi la inceputul acestei declaratii de confidentialitate.
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