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БЕЛЕЖКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни
Namirial S. p. A. обработва данни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-нататък "Рег. (ЕС) 2016/679").
Съгласно членове 13 и 14 от горепосочения регламент следната информация относно данните за идентификация на администратора на данни и длъжностно лице по
защита на данните във връзка с обработването на лични данни, отнасящи се до договори и предоставяне на услуги.
Администраторът на данни е NAMIRIAL S.p.a. със седалище в Сенигалия (обл. Анкона), П.Код 60019, ул. “Кадути сул Лаворо” №4 (Senigallia, AN, ZIP code 60019, Via Caduti
sul Lavoro n. 4).
Длъжностното лице по защитата на данните (ДЗД) е Серена Донегани (Serena Donegani).
Вид на обработваните данни
Данните, предоставяни и обработвани от Namirial SpA са общи, лични и чувствителни данни.
Цел на обработването
Уведомяваме Ви, че личните данни, предоставени директно от заинтересованата страна и/или събрани чрез попълнени формуляри на хартиен носител и/или достъпни
на интернет сайтовете на Namirial SpA, се обработват с цел изпълнение на договора, по който заинтересованото лице е страна, както и за изпълнение на договорните
услуги и за предоставяне на услугите, заявени от Клиента или достъпни в порталите, управлявани от Namirial SpA или от посредници, назначени от същото дружество,
включително активирането на доставката чрез еднократна парола, изпратена с SMS или по електронна поща или мобилни приложения, както и за административни и
счетоводни цели, свързани с договори за услуги.
СЪГЛАСЕН СЪМ (задължително *)

НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН

Също така Ви уведомяваме, че Namirial е внедрило система за видео-идентификация, използвана за идентифициране на заинтересованата страна и регистрация на
разрешените цели, за правилното изпълнение на заявките за доставка на стоки или отдалечени услуги без необходимост от лично присъствие.
СЪГЛАСЕН СЪМ (**)

НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН

Предоставяне на данни
Предоставянето на данни в първото поле, посочено по-горе (*), е задължително за сключването на договора или за предоставянето заявените услуги. Предоставянето на
данните в последното поле, посочено по-горе (**), е задължително за сключване на договора или за предоставяне на заявените услуги, само когато се използва система
за видео-идентификация.
Условия за обработка на данни и достъп
Namirial S.p.A. обработва лични данни в съответствие с член 6, ал. 1, буква A), b), f) oт Рег. (ЕС) 2016/679 по силата на неговите законни интереси, свързани с вида на
извършената дейност и необходимостта от изпълнение на съществуващите договори или преддоговорни мерки, изисквани от субекта на данни.
Данните, събрани чрез подписване на стандартни договори на хартиен носител, се обработват както в гореспоменатия формат, така и с информационни и телематични
средства и могат да се обработват в обобщена форма за статистически цели и за проверка на стандартите за качество на услугите по обслужване и поддръжка, като в
този случай се изключва обработка на данните за идентификация.
Данните, събрани чрез попълване на онлайн формуляри, се обработват електронно и с компютърни системи и системи за управление.
Данните трябва да бъдат достъпни само от служители, които са надлежно инструктирани и информирани за техните задължения и действията, които са им разрешени
относно събраните данни, като действат от името на Namirial и получават указания и задачи, възложени от администратора на данни с писмо за назначаване.
Администраторът на данните ще обработва данните за целите, посочените по-горе, за постигане на своите законни интереси, които не трябва да надделяват над
интересите или правата и свободите на субекта на данни.
Обхват на съобщаването и възможно разпространение на данните
Уведомяваме Ви, че данните, свързани с договора и дейностите по обслужването, могат да бъдат съобщени на търговски консултанти за административни и счетоводни
цели и на адвокати за евентуално управление на съдебни спорове.
Също така Ви уведомяваме, че данните могат да бъдат съобщени и на полицейските или съдебните власти с цел установяване или преследване на престъпления,
извършени от потребители на телематични услуги, когато това е необходимо.
Освен това Ви уведомяваме, че данните могат да бъдат обработвани и от трети страни като Местен орган по регистрация или Оператор в органа по регистрация или от
лица, заети с управлението и архивирането на данни на хартиен и/или електронен носител , формално назначени от Namirial като външни лица/подизпълнители,
обработващи лични данни.
Запазване и изтриване на лични данни
Namirial SpA ще запази данните на субектите на данни във форма, която позволява те да се идентифицират за период от време, който не надхвърля постигането на
целите, за които са събрани данните.
Данните, отнасящи се до удостоверенията, дори когато са събрани чрез системата за видео-идентификация, ще бъдат запазени до съществуването на договорното
отношение и при всички случаи за 20 години от упражняването на последната дейност по самото удостоверение съгласно чл. 28, ал. 4bis от италианския Кодекс за
цифрова администрация (италианско Законодателно постановление №82/2005) и чл. 7, ал.8 от Постановление на Председателя на Министерския съвет от 24/10/2014 г.
Потребителските данни за вход и навигация, свързани с цифровата идентичност, ще се съхраняват за 2 от изпълнението на тези операции.
Данните, отнасящи се до пощенска кутия в сертифицирана система за електронна поща, дори когато са събрани чрез системата за видео-идентификация, ще бъдат
запазени за 10 години от прекратяването на договора или до извършването на последната дейност в пощенската кутия в сертифицирана система за електронна поща.
Данните, които са абсолютно необходими за поддържане на съответствие с данъчните и счетоводните стандарти, които вече не са нужни за целта, за която са били
събрани, ще бъдат запазени за срок от 10 години, както се изисква от съответните регламенти.
Регистрационните файлове за услугите, свързани с удостоверенията и/или цифровата идентичност, и/или сертифиираната електронна поща ще бъдат запазени за 6
месеца с цел правилно идентифициране на потоците от услуги.
Заинтересованата страна има право да поиска по всяко време промяна в структурите, регламентирани в този параграф, чрез упражняването на правата, посочени в
следващия параграф.
Права на субекта на данни
Субектът на данните може да упражнява правата по чл. 15 (Право на достъп на субекта на данните), 16 (Право на коригиране), 17 (Право на изтриване), 18 (Право на
ограничаване на обработването), 19 (Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването), 20 (Право на
преносимост на данните), 21 (Право на възражение) и 22 (Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране) от Рег. (ЕС) 2016/679.
Уведомяваме Ви, че упражняването на правата на субекта на данните, посочени в тези членове, като например правото на изтриване или възражение, има ограничения,
наложени от референтните разпоредби (Постановление на Председателя на Министерския съвет от 22 февруари 2016 г., чл. 56,57) относно задълженията за запазване на
лични данни.
За да упражнява правата, предвидени в членове 15-22 от Рег. (ЕС) 2016/679, заинтересованата страна трябва да отправи конкретно писмено искане до:
Namirial S.p.A., ул. “Кадути сул Лаворо” №4 – 60019 Сенигалия (Обл. Анкона)
Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n. 4 – 60019 Senigallia (AN)
s.donegani.dpo@namirial.com - dpo.namirial@sicurezzapostale.it
Подпис за потвърждаване и съгласие
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