POLITICA INTRATEST DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Deoarece ne place să fim transparenți și onești cu clientii noștri și pentru că respectăm legile în
vigoare referitoare la prelucrarea datelor personale, vrem să-ți explicăm câteva aspecte importante
despre modul în care îți prelucrăm datele tale personale, în conformitate cu Regulamentului
2016/679/UE.
Cum îți prelucrăm datele cu caracter personal
Noi prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop contractual și legal. Temeiul prelucrării este
constituit de contractul incheiat și prevederile legale aplicabile. Așadar, pentru a facilita
desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul și/ sau pentru îndeplinirea obligațiilor
legale, comunicăm aceste date către parteneri contractuali, auditori, consultanți sau către autorități
și instituții publice.
Datele tale personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor
contractuale și până la expirarea termenelor de arhivare.
Concret, îți prelucrăm datele personale pentru:




îndeplinirea obligațiilor și drepturilor care reies din contractul cu tine
îndeplinirea unor interese legitime INTRATEST în beneficiul tău, precum:
marketing direct pentru promovarea serviciilor și produselor noastre, de exemplu, oferte
curente, promoții produse, evenimente organizate de INTRATEST și nu numai
evaluarea gradului tău de satisfacție
stabilirea și evaluarea intereselor tale prin mijloace automate sau nu, pentru a-ți transmite
oferte de servicii și produse cât mai potrivite
analize statistice fără crearea de profiluri individuale, inclusiv prin metode automate





Datele tale sub controlul tău
Conform Regulamentului 2016/679/UE, ai o serie de drepturi referitoare la modul în care
companiile și organizațiile îți prelucrează datele cu caracter personal. Iată care sunt aceste drepturi:










dreptul de a fi informat – ai dreptul să afli exact ce fel de date personale avem despre
tine în baza noastră de date
dreptul la acces – ai dreptul să primești de la noi, în mod gratuit, o copie a datelor tale
personale pe care le avem în baza noastră de date
dreptul la rectificare – ai dreptul să ne soliciți să-ți modificăm sau să-ți completăm datele
personale pe care le avem în baza noastră de date
dreptul la portabilitate – ai dreptul să ne soliciți datele tale personale într-un format
structurat, care poate fi citit automat, pe care mai apoi să-l trimitem către un alt operator
dreptul de opoziție – poți să te opui prelucrării datelor tale personale în scopuri de
marketing, cercetare, statistici și nu numai
dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat – poți să ne soliciți să-ți ștergem datele
personale din baza noastră de dată în cazurile în care nu mai sunt necesare pentru
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul de
prelucrare și nu sunt temeiuri legale pentru prelucrarea datelor tale, datele au fost colectate
ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale etc.
dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul să restricționezi sau să blochezi modul
în care procesăm datele tale personale,
dreptul de a nu fi suspus deciziilor automate – poți să ne ceri să nu-ți prelucrăm datele
personale prin mijloace automatizate



dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal - www.dataprotection.ro.

De asemenea, pentru orice probleme, întrebări sau nemulțumiri referitoare la modul în care îți
prelucrăm datele cu caracter personal ne poți trimite un e-mail la adresa office@intratest.ro
Totodată, ne angajăm să folosim toate măsurile tehnice și organizatorice care ne stau la
dispoziție pentru a asigura securitatea datelor tale cu caracter personal, protejarea lor împotriva
distrugerii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat asupra lor.
Sperăm că vei vrea să te bucuri în continuare de serviciile INTRATEST si că ne vei acorda
consimțământul să-ți trimitem e-mailuri și SMS-uri de la noi și de la partenerii noștri.

Va multumim!
Echipa INTRATEST

