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Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal în
contextul relațiilor de afaceri cu clienții, furnizorii și alte contacte
de afaceri

1. Ce informații conține acest document pentru dvs.?
thyssenkrupp Materials Romania ("Noi") se află într-o relație de afaceri cu dvs. sau cu
angajatorul / clientul dvs., de ex. inițierea sau executarea unei relații contractuale ca parte a
activităților noastre de afaceri.
Ne asigurăm că respectăm cerințele aplicabile în materie de protecție a datelor. Mai jos este
o prezentare detaliată a modului în care gestionăm datele și drepturile dvs.

2. Cine răspunde de prelucrarea datelor și care este responsabilul cu protecția
datelor (DPO)?
Controlorul pentru prelucrarea datelor este:
thyssenkrupp Materials Romania
Bd. Basarabia 256, Hala Forja Prese, 030352 - Bucharest
Telephone: +40-21-380-1005
Fax: +40-21-380-1004
Email: officebuc@thyssenkrupp.ro
Ofiterul pentru protectia datelor (DPO) – Dna. Roxana – Neatu poate fi gasita la:
thyssenkrupp Materials Romania
Bd. Basarabia 256, Hala Forja Prese, 030352 - Bucharest
Telefon: +40-21-380-1005
Email: roxana.rusu@thyssenkrupp.ro

3. Ce categorii de date procesăm și de unde provin acestea?
Noi prelucrăm datele personale pe care ni le furnizați ca parte a relației de afaceri. Dacă
relația noastră de afaceri este cu angajatorul sau cu clientul dvs., colectăm și datele
personale de la dvs. sau angajatorul sau clientul dvs. Acestea includ următoarele date sau
categorii de date:


Datele principale (de exemplu, numele și salutul, titlul, titlul postului / descrierea)



Detalii de contact (de exemplu, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de email, adresa)
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Date de comunicare (de ex. Conținut de comunicare personală, telefonică sau
scrisă)

Mai mult, procesăm următoarele categorii de date cu caracter personal pe care le generăm
în mod independent sau prin companiile din grup




Datele principale (de exemplu, indicativul de client)
Date privind contractele (de exemplu, numarul/ID-ul contractului, istoricul
contractelor)
Date de comunicare (de exemplu, protocoale de consultanță)

4. În ce scopuri și pe ce bază legală sunt prelucrate datele?
Noi procesăm datele în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (GDPR) și cu toate celelalte legi aplicabile.
Procesăm în primul rând datele cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (articolul 6 paragraful 1 lit. b GDPR), mai precis în scopul inițierii, executării sau realizarii unui contract. Aceasta include, de exemplu, plasarea comenzilor, vânzările interne,
transportul și plata produselor sau negocierea contractelor.
Cu excepția cazului în care nu sunteți singura parte contractantă (de exemplu, sunteți angajat al unui partener de afaceri), prelucrarea în aceleași scopuri are loc ca un interes legitim
în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 lit. f GDPR. Cu angajatorul / clientul nostru, suntem
în faza de inițiere sau de execuție a unei relații contractuale ca parte a activităților noastre de
afaceri. Noi procesăm datele personale datorită activității dvs. pentru angajatorul / clientul
dvs.
Dacă este necesar, procesăm și datele personale pentru a îndeplini cerințele legale (articolul
6 paragraful 1 litera c GDPR) în următoarele scopuri:



Menținerea cerințelor legale de depozitare
Menținerea obligațiilor de raportare legală

Mai mult, procesăm datele personale pentru a proteja următoarele interese legitime (articolul
6 alineatul 1 lit. f GDPR):
Menținerea relației de afaceri cu clienții existenți
Organizarea evenimentelor (de exemplu, controlul admiterii)
Asigurarea revendicărilor legale și apărarea în litigiile legale
includerea în baza noastră de date de contact, relațiile umane după contactul de
afaceri (de exemplu, după părăsirea cărții de vizită)
 Marketing direct către clienți sau angajați ai clienților (de exemplu, informații
despre produse și evenimente, buletine de știri)
În plus, putem procesa datele personale pentru care am primit consimțământul (articolul 6
alineatul 1 lit. un GDPR). Le vom colecta separat și în următoarele cazuri:
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Direct marketing to interested parties/other business contacts (e.g. information
about products and events, newsletters)

5. 5. Cine primeste datele dumneavoastra?
Datele dvs. vor fi procesate în cadrul thyssenkrupp Materials Romania de către angajații
implicați în inițierea / implementarea relației de afaceri și executarea proceselor de afaceri
respective.
În cadrul grupului de companii, datele dvs. vor fi transmise anumitor companii atunci când
efectuează sarcini centralizate de procesare a datelor pentru companiile afiliate ale grupului
(de exemplu, gestionarea centralizată a datelor de contact, gestionarea centralizată a
contractelor).
În plus, utilizăm parțial furnizorii de servicii externi care sunt obligați prin acorduri de prelucrare a datelor în temeiul reglementărilor privind protecția datelor pentru a-și îndeplini obligațiile privind protecția datelor, art. 4 nr. 8 GDPR. Acestia sunt furnizori de servicii în
următoarele domenii:



Servicii IT
Logistica

În plus, vă transmitem datele altor destinatari din afara companiei care vă procesează datele
pe propria răspundere, articolul 4 nr. 7 GDPR. De exemplu, aceasta poate include
următoarele categorii de destinatari:


Instituțiile publice din cauza dispozițiilor legale (de exemplu, autoritățile fiscale)



Părți terțe, cum ar fi instituțiile de credit, birourile de credit - dacă este permis un
transfer de interes legitim

6. Cat timp vor fi stocate datele dv.?
Noi prelucrăm datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate
mai sus. După terminarea angajării, datele dvs. vor fi stocate atâta timp cât suntem obligați
din punct de vedere legal să facem acest lucru. Acest lucru este în mod normal rezultatul
unor dovezi legale și obligații de păstrare, care sunt reglementate de legile relevante. Conform acestor legi, perioadele de depozitare sunt de până la 50 de ani. În plus, poate fi necesar să păstram datele cu caracter personal pentru perioada în care pot fi invocate reclamații
împotriva noastră (termenul de prescripție de 3 ani)

7. Sunteți obligat să vă furnizați datele?
Nu există o obligație contractuală sau legală de a furniza date cu caracter personal. Cu toate
acestea, fără a prelucra datele dvs. personale, nu suntem în măsură să efectuăm măsurile
precontractuale necesare sau să executăm relația contractuală cu dvs. sau cu angajatorul /
clientul dvs.
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8. Ce drepturile aveti ca persoane afectate privind protecțiea datelor personale.
Aveți dreptul să solicitați informații despre datele stocate despre dvs., Art. 15 GDPR. În plus,
puteți solicita rectificarea sau ștergerea datelor dvs., Art. 16, 17 GDPR. De asemenea, aveți
dreptul să restricționați prelucrarea datelor dvs. și dreptul de a elibera datele pe care le-ați
furnizat într-un format structurat, comun, ușor de citit de către mașină, cu condiția ca aceasta
să nu afecteze drepturile și libertățile celorlalți, Art. 18, 20 GDPR.
Dacă ne-ați dat consimțământul de a procesa datele dvs., îl puteți revoca în orice moment
fără nici un proces formal și fără efecte negative asupra angajării dvs. Rețineți că revocarea
nu are niciun efect asupra legalității prelucrării datelor efectuate înainte de revocare și că nu
se extinde la prelucrarea acestor date pentru care există o altă solicitare de permisiune și
care, prin urmare, poate fi continuată fără consimțământul dumneavoastră.
Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să contactați organismul responsabil sau responsabilul cu protecția datelor enumerate la punctul 2.
În plus, aveți un drept de opoziție, care este explicat mai detaliat la sfârșitul acestei politici de
confidențialitate.
De asemenea, aveți opțiunea de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor,
Art. 77 GDPR. Dreptul la recurs nu aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau
judiciare. Autoritatea de protecție a datelor responsabilă pentru noi este:
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Status la: 15/09/2018

Informații cu privire la dreptul dvs. de opoziție conform art. 21 din Regulamentul general privind
protecția datelor (GDPR)
Din motive care rezultă din situația dvs. particulară, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment
prelucrării datelor dvs. personale, în conformitate cu articolul 6 paragraful. 1 f din GDPR (prelucrarea datelor pe baza unui echilibru de interese); acest lucru se aplică și oricărui profil bazat pe
această prevedere, așa cum este definit în articolul 4 nr. 4 GDPR.
Dacă vă depuneți obiecția, nu vom mai procesa datele dumneavoastră personale decât dacă
putem stabili motive legitime temeinice de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și
libertățile dvs. sau prelucrarea este în scopul afirmării, exercitării sau apărării revendicărilor legale.
Obiecția poate fi informală și ar trebui, în mod ideal, adresată organismului responsabil sau responsabilului cu protecția datelor enumerate în declarația de confidențialitate de la punctul 2.
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