
 

 

 

INFORMAȚII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA 

ARTT. 13,14 REG EU 2016/679 

E’ COSI’ S.r.l. a adoptat procedurile și politicile companiei în conformitate cu 

Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (GDPR - Reg Ue 

2016/679), pentru a garanta standarde ridicate de siguranță și norme care să permită 

o prelucrare adecvată a datelor cu caracter personal. Subiecții autorizați să proceseze 

date cu caracter personal. Datele sunt procesate de resurse interne și externe 

birourilor Companiei, identificate, educate și care își desfășoară activitatea în calitate 

de personal autorizat pentru prelucrarea datelor. Controlorul de date a fost identificat 

ca fiind E’ COSI’ S.r.l. în persoana reprezentantului legal Davide Fornasari, iar sediul 

pentru colectarea și prelucrarea datelor se află în Via Giovanni Giorgi 12 47122 Forlì. 

Principalii responsabili externi: compania a implementat o politică de gestionare 

externă a datelor atribuind sarcinile furnizorilor de servicii sau celor care se ocupă, 

chiar și temporar, de datele părții interesate. Lista responsabililor externi pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibilă la biroul din Forlì Via 

Giovanni Giorgi 12 la biroul de Resurse umane. E’ COSI’ S.r.l. se angajează să protejeze 

datele cu caracter personal care i-au fost încredințate. Prin urmare, gestionarea și 

siguranța acestora sunt garantate cu cea mai mare atenție, în conformitate cu 

cerințele legislației privind confidențialitatea (Regulamentul UE 2016/679). Această 

notă informativă ilustrează cine suntem, în ce scopuri putem utiliza informațiile dvs., 

cum le gestionăm și cui pot fi comunicate. E’ COSI’ S.r.l. utilizează datele dvs. exclusiv 

în următoarele scopuri: Scopuri legate de gestionarea relației contractuale, precum și 

de furnizarea serviciului ales și tot ceea ce are legătură cu satisfacția clientului. Datele 

dvs. personale vor fi procesate pentru: 

 1 Efectuarea procedurii administrative privind determinarea acțiunilor contractuale 

existente, prelucrarea datelor fiscale și legale ale societăților clienți și ale celor care 

fac parte din acestea, inclusiv plățile și notificările către entitățile interesate.  

2 Obiective legate de activitățile de marketing. Cu acordul dvs. explicit, datele dvs. 

personale vor fi prelucrate pentru: cercetări de piață, analize economice și statistice; 



 

informații comerciale; actualizări privind inițiative de marketing; trimiterea 

materialelor publicitare / informative / promoționale și actualizări privind inițiativele, 

promovarea ofertelor, inclusiv în ceea ce privește programele și promoțiile, inclusiv 

online, destinate recompensării și / sau menținerii clienților și ridicării interesului 

propriilor contacte. 

 3 Scopuri legate de înregistrarea și tratamentul imaginilor. Cu acordul dvs. explicit, 

datele dvs., cum ar fi: imagini, fotografii, audio și video, vor fi procesate pentru a 

elabora ofertele și pentru a promova compania prin broșuri / dosare și alte forme de 

comunicare către clienți și clienți potențiali. 

 4 Scopuri legate de activități comerciale (interes legitim). Cu acordul dvs. explicit, 

datele dvs. personale vor fi procesate în scopuri comerciale pentru propunerea și 

vânzarea de bunuri și servicii colaterale la contractul definit între părți, cum ar fi 

adăugările contractuale și / sau alte servicii legate de contractul principal între părți. 

 5 Scopuri legate de datele personale „sensibile” legate de originea rasială, opiniile 

politice, orientarea sexuală, precum și datele referitoare la sănătate și inerente vieții 

sexuale a persoanei în cauză nu pot fi tratate decât după obținerea acordului expres.  

6 Scopurile legate de actele administrative și / sau juridice legate de activitățile de 

recuperare a creditelor în numele societăților creditoare; cu acordul dvs., vom folosi 

datele furnizate pentru a efectua auditul în condiții de strictă confidențialitate și 

garanție privind datele personale sensibile. 

 În orice caz, datele vor fi tratate în condiții de maximă confidențialitate.  

E’ COSI’ S.r.l. va efectua tratamentul: 

 - pe baza acordului dvs. 

 - deoarece este necesar să se îndeplinească obligațiile legale menționate la punctul 

1 la care suntem supuși (de exemplu, contabilitate, remunerație, obligații de 

securitate socială, controale de combatere a terorismului, obligații economice etc.) 

 - deoarece prelucrarea este necesară pentru a realiza un interes legitim (de exemplu, 

protecția și siguranța activelor companiei, prevenirea fraudei, protejarea intereselor 

strategice ale companiei și a relațiilor comerciale aferente, protejarea activelor 

corporative ale societăților clienți etc.). 



 

Rezultă că furnizarea de date cu caracter personal este obligatorie în scopurile 

indicate la punctele 1, 4, 5 și 6. 

 Obiectivele de la punctul 2, 3 nu derivă dintr-o obligație legală, iar acordarea 

consimțământului relativ este opțională. Acordarea parțială sau totală a datelor va 

duce la imposibilitatea parțială sau totală de a atinge scopurile menționate mai sus. 

Entitatea și caracterul adecvat al datelor furnizate vor fi evaluate din când în când, 

pentru a determina deciziile ulterioare și pentru a evita prelucrarea datelor care 

depășesc obiectivele urmărite. Nu vom folosi datele dvs. personale în alte scopuri 

decât cele descrise în această declarație, nu vor fi divulgate unor terțe părți decât 

dacă veți fi informat în prealabil și, dacă este necesar, după obținerea 

consimțământului dvs., iar acestea vor fi protejate împotriva furturilor reale și 

virtuale. Politica de confidențialitate a companiei E’ COSI’ S.r.l. își propune să 

protejeze datele personale încredințate, pe baza principiilor corectitudinii, legalității 

și transparenței. Prin urmare, vă informăm că datele dvs. personale vor fi prelucrate 

prin utilizarea unor instrumente și proceduri menite să garanteze siguranță și 

confidențialitate maxime prin utilizarea de arhive și suporturi de hârtie cu ajutorul 

mijloacelor digitale, mijloacelor electronice și telematice. Comunicările menționate la 

punctul 2 pot avea loc în mod tradițional (de exemplu, poștă, apeluri telefonice) 

automat și similare (de exemplu, prin fax, email, sms și mms). indicația contrare se 

referă atât la comunicațiile tradiționale, cât și la cele automatizate. Cu toate acestea, 

vi se acordă dreptul de a exercita dreptul de opoziție care, în absența indicării dvs. 

contrare, se va referi atât la comunicațiile tradiționale, cât și la cele automatizate.  

Cât timp stocăm informațiile dvs.? 

 Datele dvs. personale vor fi stocate de la primirea / actualizarea lor pentru o perioadă 

rezonabilă de timp în raport cu scopurile prelucrării indicate mai sus, după care vor fi 

șterse sau făcute anonime. Pentru mai multe informații cu referire la criteriile utilizate 

pentru a determina această perioadă, puteți trimite o comunicare cu solicitarea dvs. 

la adresa privacy@ecosi.it  

Care sunt drepturile dvs.? 

 În orice moment veți avea dreptul să solicitați:  

- Accesul la datele dvs. personale 

 - Corectarea acestora în caz de inexactitate 

mailto:privacy@ecosi.it


 

 - Anularea (dreptul la uitare) 

 - Limitarea tratamentului datelor  

De asemenea, veți avea: 

 - Dreptul de a vă opune prelucrării acestora dacă sunt procesate în scopuri de 

marketing direct;  

- Dreptul la portabilitatea acestora, adică aveți dreptul de a primi datele personale pe 

care le-ați furnizat într-un format structurat, de uz comun și ușor de citit de un 

dispozitiv automat și de a le transfera către o altă entitate / companie 

 Cum vom acționa în raport cu partea interesată? 

 Vom prelua solicitarea dvs. cu cel mai mare angajament de a asigura exercitarea 

efectivă a drepturilor dvs. Pentru toate drepturile părților interesate, regulamentul 

prevede termenul de o lună (care poate fi prelungit până la trei luni în cazuri 

complexe) pentru ca răspunsul să fie dat de controlorul de date, chiar și în cazul 

refuzului. Controlorul de date trebuie să ofere feedback părților interesate în scris, 

inclusiv prin mijloace electronice; în formă orală, numai dacă partea interesată solicită 

acest lucru. Răspunsul dat persoanei în cauză trebuie să fie inteligibil, concis, 

transparent, ușor accesibil și într-un limbaj simplu și clar. Dreptul de acces al 

persoanei în cauză presupune, în orice caz, dreptul de a primi o copie a datelor tratate 

în mod gratuit. Dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a șterge datele, este mai extins 

decât cel prevăzut în Cod (de exemplu, persoana în cauză poate solicita ștergerea 

datelor sale chiar și după revocarea consimțământului). În cele din urmă, aveți dreptul 

de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Control (Garantul de 

confidențialitate)  

Pot revoca consimțământul după acordarea acestuia?  

Da, consimțământul poate fi revocat în orice moment, fără ca acest lucru să: 

 - aducă atingere legalității tratamentului bazat pe consimțământul acordat înainte de 

revocare 

 - prejudicieze prelucrarea ulterioară a acelorași date fondate pe baza altor temeiuri 

juridice (de exemplu, obligații contractuale sau obligații legale la care este supusă). 



 

 În cazul furtului de date sau Data Breach, controlorul de date are la dispoziție 72 de 

ore pentru a informa autoritatea și părțile interesate despre incident.  

Pentru mai multe informații privind această declarație sau orice problemă de 

confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să vă retrageți 

consimțământul, ne puteți contacta direct la privacy@ecosi.it Pentru mai multe 

informații, consultați secțiunea de confidențialitate specifică de pe site-ul web: 

www.ecosi.it 

 Controlor al prelucrării datelor  

 

http://www.ecosi.it/

