Informare in baza Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date
Stimate client, va informam ca in vederea realizarii serviciului, Easy Market S.p.A., cu sediul in Italia, Rimini, S.S Consolare, 51/C,
47900 Rimini, va prelucra datele furnizate de Dvs sau obtinute cu ocazia prestarii serviciului. Prelucrarea datelor va fi efectuata de Easy
Market S.p.A., in persoana reprezentantului legal. Lista responsabililor cu prelucrariea datelor personale si a tertilor destinatari de
comunicari este disponibila in birourile Easy Market S.p.A. Prelucrarea datelor are loc prin proceduri ce permit protejarea
confidentialitatii identitatii utilizatorului si consta in culegerea lor, inregistrarea, organizarea, pastrarea, elaborarea, modificarea,
selectionarea, extragerea, confruntarea, utilizarea, interconexiunea, blocarea, comunicarea, raspandirea, anularea, distrugerea
acestora, inclusiv combinarea a doua tipuri dintre activitatile de mai sus.
Prelucrarea datelor, pe langa alte scopuri conexe, necesare furnizarii serviciului, vor fi folosite pentru:
a) a transfera datele catre societati colaboratoare, controlate si/sau care desfasoara functii strict conexe si instrumentale in
operativitatea serviciului chiar inafara teritoriului Uniunii Europene;
b) a culege date si informatii in general si in special cu privire la orientari si preferinte ale utilizatorului; a trimite informatii si oferte
comerciale chiar tertilor; a trimite material publicitar si informativ; a efectua comunicari comerciale, si interactive; a indeplini activitati
directe de vanzare sau de plasament al produselor sau serviciilor; a elabora studii si cercetari statistice cu privire la vanzari, clienti si
alte informatii si eventual a comunica acestea tertelor parti; a ceda tertilor datele culese si elaborate in scop comercial, chiar pentru
vanzarea sau vanzarea experimentata si chiar inafara teritoriului Uniunii Europene, sau pentru toate acele scopuri cu caracter comercial
si/sau statistic licit;
c) a comunica datele societatilor care desfasoara functii strict conexe si in strumentale cu operativitatea serviciului si/sau gestioneaza
banci de date in scopul protejarii riscului de credit si accesibile chiar societatilor terte.
Acordarea consensului la prelucrarea propriilor date personale din partea utilizatorului este obligatorie. In caz de refuz a prelucrarii
datelor personale mentionate la literele a), b) si c), societatea nu va putea furniza serviciul. Prelucrarea datelor utilizatorului in scopul
mai sus indicat va avea loc in prealabil prin modalitatile automatizate si informatizate cu respectarea regulilor de confidentialitate si de
securitate prevazute de lege. Datele vor fi pastrate in termenul legal in cadrul Easy Market S.p.A. si prelucrate de catre angajati si/sau
profesionisti angajati de aceasta, care desfasoara activitatile de mai sus sub directa supraveghere si raspundere. In acest scop, datele
comunicate de utilizator vor putea fi transmise subiectilor externi, chiar in strainatate, care desfasoara functii strict conexe si in
strumentale operativitatii serviciului. Va informam de asemenea ca, in baza Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001, utilizatorul poate, in
functie de modalitatile si limitele prevazute de normele in vigoare, sa ceara confirmarea existentei datelor personale care il privesc, sa
primeasca comunicare inteligibila, sa aiba informatii cu privire la logica si scopul prelucrarii, sa ceara actualizarea, rectificarea,
completarea, anularea, transformarea in forma anonima, blocarea datelor prelucrate prin incalcarea legii, inclusiv cele care nu mai sunt
necesare pentru urmarirea scopului pentru care au fost adunate si in general poate exercita toate drepturile care ii sunt recunoscute de
dispozitiile legale in vigoare.

