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NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

REGULAMENTUL UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
Namirial S. p. A. prelucrează date cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în cele ce urmează „Reg. UE 2016/679”), cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Reg. UE 2016/679
(denumită în cele ce urmează „Legea 190/2018”) și cu deciziile Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
În conformitate cu prevederile Articolelor 13 și 14 din regulamentul sus-menționat, sunt furnizate următoarele informații privind datele de identificare ale operatorului de date și ale
responsabilului pentru protecția datelor în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal privitoare la contracte și prestarea de servicii.
Operatorul de Date este NAMIRIAL S.p.a. cu sediul social în Senigallia (AN), cod ZIP 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4.
Responsabilul pentru Protecția Datelor (RPD) este Serena Donegani.
Tipul de date prelucrate
Datele furnizate și prelucrate de Namirial SpA sunt date comune, cu caracter personal și sensibile.
Namirial SpA prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: prenume, nume, cod personal de identificare (CNP), seria și numărul cărții de identitate/alt document în
baza căruia se face identificarea (de ex. pașaport, certificat de rezidență), precum și alte informații pe care aceste documente le pot conține (de ex. data și locul nașterii, cetățenia),
semnătura, datele de contact (de ex. număr de telefon, e-mail), înregistrări video* ale interacțiunii cu agenții noștri în scopul verificării identității dvs.
Scopul prelucrării
Vă informăm că datele cu caracter personal furnizate direct de partea interesată și/sau colectate prin formularele completate în format fizic, pe hârtie, și/sau disponibile pe websiteurile Namirial SpA., sunt prelucrate în scopul încheieri contractului la care persoana vizată interesată este parte, și de asemenea în scopul executării beneficiilor contractuale și prestării
serviciilor solicitate de Client sau disponibile pe portalurile gestionate de Namirial SpA sau de intermediarii desemnați de aceștia, inclusiv realizarea activării prin parola de unică
folosință transmisă prin SMS sau email sau aplicațiile mobile, precum și în scopuri administrative și contabile legate de contractele de servicii.
Vă informăm de asemenea că Namirial a adoptat un sistem de identificare video în scopul identificării părții interesate și al înregistrării acordului, pentru executarea corectă a
aplicațiilor de furnizare de bunuri sau servicii de la distanță aferente Certificatelor fără necesitatea prezentei fizice.*
Pentru a furniza servicii de certificare, Namirial SpA are obligația legală de a vă verifica identitatea în conformitate cu prevederile art. 24 alin. 1 din Regulamentul UE Nr. 910/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a
Directivei 1999/93/CE („eIDAS”) și art. 19 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică („Legea 455/2001”).
Furnizarea de date
Furnizarea datelor este obligatorie pentru încheierea contractului sau pentru prestarea serviciilor solicitate.
Furnizarea datelor indicate mai sus (*) este obligatorie pentru încheierea contractului sau pentru prestarea serviciilor solicitate numai atunci când este utilizat sistemul de identificare
video.
Condiții aplicabile prelucrării de date și accesului
Namirial S.p.A. prelucrează date în conformitate cu prevederile Articolului 6 co. 1 litera A), b), c), f) din Reg. UE 2016/679 în baza intereselor legitime aferente tipului de activitate
desfășurată și necesității de implementare a contractelor existente sau măsurilor pre-contractuale solicitate de persoana vizată.
Datele colectate prin semnarea contractelor standard în format fizic sunt prelucrate atât în formatul sus-menționat, cât și folosind instrumente IT și telematice și pot fi prelucrate în
formă agregată în scopuri statistice și pentru a verifica standardele de calitate ale serviciilor de asistență și întreținere, în acest caz excluzând prelucrarea datelor de identificare.
Datele colectate prin completarea formularelor online sunt prelucrate electronic și prin sisteme informatice și de management.
Datele vor fi accesibile numai pentru funcționari instruiți adecvat și informați în legătură cu obligațiile lor și activitățile permise în legătură cu datele colectate, ce acționează pe seama
Namirial și primesc instrucțiuni și sarcini transmise de operatorul de date prin intermediul unei scrisori de numire.
Operatorul de date va prelucra datele în scopurile indicate mai sus, urmărind interesele sale legitime care nu prevalează față de interesele sau drepturile și libertățile persoanei vizate.
Domeniul de aplicare al comunicațiilor și posibila diseminare a datelor
Vă informăm că datele legate de activitățile aferente contractului și serviciilor pot fi comunicate către consultanți comerciali în scopuri administrative și contabile și către avocați
pentru potențiala gestionare a litigiilor.
Vă informăm de asemenea că datele pot fi de asemenea comunicate poliției sau autorităților judiciare în scopul certificării sau urmăririi penale a infracțiunilor comise de utilizatorii
serviciilor telematice, dacă este cazul.
Păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal
Namirial SpA va păstra datele persoanelor vizate într-o formă ce permite să fie identificate pentru o perioadă de timp ce nu va depăși durata ducerii la îndeplinire a scopurilor pentru
care datele au fost colectate.
Datele aferente certificatelor, chiar atunci când sunt colectate prin sistemul de identificare video, vor fi, prin urmare, păstrate pe toată durata existenței relației contractuale și în orice
caz pentru o perioadă de 20 de ani de la efectuarea ultimei activități aferente certificatului în sine, în conformitate cu prevederile art.28, co.4bis din Codul Administrativ Italian
(Decretul Legislativ Italian 82/2005).
Datele strict necesare pentru conformarea cu reglementările fiscale și contabile, care nu mai servesc scopului pentru care au fost colectate, vor fi păstrate pentru o perioadă de 10 ani,
conform cerințelor reglementărilor aplicabile.
Evidențele serviciilor aferente certificatelor vor fi păstrate pentru o perioadă de 6 luni în scopul identificării adecvate a fluxurilor de servicii.
Partea interesată are dreptul de a solicita, în orice moment, modificarea structurilor reglementate prin prezentul alineat prin exercitarea drepturilor la care se face referire în alineatul
următor.
Drepturilor persoanei vizate
Persoana vizată poate exercita drepturile la care se face referire în art. 15 (Dreptul de acces al persoanei vizate), 16 (Dreptul la rectificare), 17 (Dreptul la ștergerea datelor), 18 (Dreptul
la restricționarea prelucrării), 19 (Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării), 20 (Dreptul la portabilitatea
datelor), 21 (Dreptul la opoziție) e 22 (Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri) din Reg. UE 2016/679.
Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la articolele 15 la 22 din Reg. UE 2016/679, partea interesată trebuie să adreseze o solicitare scrisă specifică către:
Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n. 4 – 60019 Senigallia (AN)
s.donegani.dpo@namirial.com - dpo.namirial@sicurezzapostale.it
De asemenea, persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la urătoarele date de contact:
Blvd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal, București, România
anspdcp@dataprotection.ro
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