Notă de informare privind politica de protecţie a datelor pentru site-ul “www.castigacaunprofesionist.ro”

Prezenta notă de informare completează politicile de protecţie a datelor pentru:

-

Robert Bosch SRL.

Robert Bosch SRL (denumită în continuare „Bosch” sau „Noi” sau „nouă”) apreciază vizita dumneavoastră pe pagina
noastră de internet și pe aplicațiile mobile (denumite și „Oferta online”), precum şi interesul față de compania și produsele
noastre.
Bosch vă respectă intimitatea
Protecția vieţii private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi securitatea tuturor datelor reprezintă
preocupări importante pentru noi, aspecte pe care le luăm în considerare în toate procesele noastre. Datele cu caracter personal
colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe Ofertele online sunt tratate în mod confidenţial şi conform reglementărilor legale
relevante, în special conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016
(Regulamentul General privind Protecţia Datelor - GDPR).
Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră corporativă.

1. Operatorul
Robert Bosch SRL este operatorul responsabil pentru procesarea datelor dumneavoastră; excepţiile sunt enumerate în prezenta
notificare.
Datele de contact sunt:
Robert Bosch SRL, Strada Horia Măcelariu, nr. 30-34, sector 1, Cod Poştal 013937- Bucureşti, Nr. Registrul Comerţului:
J40/7601/1994, Cod Unic de Identificare: RO5541546 , E-mail: contact@ro.bosch.com, Telefon: 0040(0)21 405 75 00 .

2. Colectarea, procesarea datelor cu caracter personal
2.1. Categorii de date prelucrate
Sunt procesate catagoriile de date personale, de exemplu: adresa IP, nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon.
2.2. Scopurile procesării datelor şi bazele legale
Datele cu caracter personal sunt procesate în următoarele scopuri:

2.2.1. Pentru furnizarea Ofertei online. Bază legală: Interes legitim din partea noastră.
2.2.2. Din motive de securitate. Îndeplinirea obligaţiilor legale în vederea asigurării securităţii datelor;
2.2.3. Pentru asigurarea şi apărarea drepturilor şi intereselor noastre. Baza legală este interesul nostru legitim;
2.2.4. În vederea înscrierii pe site-ul www.castigacaunprofesionist.ro şi participării la campania promoțională

“DEPĂȘEȘTE-ȚI LIMITELE ȘI CÂȘTIGĂ CA UN PROFESIONIST!”- campanie ROBERT
BOSCH SRL, precum şi comunicarea detaliilor de participare. Baza legală este consimţământul dvs. ca urmare a
transmiterii voluntare a solicitării de înscriere pe site-ul menţionat.

2.2.5. Validarea înscrierii dumneavoastră în vederea participării la campania menţionată mai sus, precum şi comunicarea
detaliilor de participare. Baza legală este consimţământul dvs. ca urmare a transmiterii voluntare a solicitării de
înscriere pe site-ul menţionat.

2.2.6. Pentru a răspunde solicitărilor persoanelor vizate. Baza legală este interesul nostru legitim;
2.2.7. Pentru a ne conforma legislaţiei aplicabile.

3.

Transferul de date
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3.1 Transferul de date către alți operatori
Datele cu caracter personal nu se transmit către alți operatori.
3.2. Furnizorii de servicii (generale)
Implicăm furnizori externi de servicii pentru sarcini precum servicii de programare, găzduire de date, mentenanţă. Am ales
furnizorii de servicii în baza unei selecţii atente și le monitorizăm activitatea, la intervale regulate, în special pentru a ne asigura
că datele dvs. personale sunt gestionate și păstrate în siguranță. Impunem furnizorilor de servicii respectarea confidențialităţii şi
respectarea reglementărilor legale. Alte entităţi legale ale Grupului Bosch pot fi, de asemenea, definite ca furnizori de servicii.
3.3. Transferul către entităţi din afara SEE
Datele cu caracter personal NU sunt transmise în afara SEE, în aşa-numitele ţări terţe.

4.

Durata stocării, perioade de retenție

Datele menţionate în prezenta nota de informare sunt folosite pentru a furniza Oferta online iar acestea nu se stochează.

5.

Securitate

Bosch adoptă măsuri tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura niveluri adecvate de securitate și pentru a proteja datele
cu caracter personal, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificări neintenționate sau ilicite sau
dezvăluire ori acces neautorizat al terţilor. Măsurile de securitate vor fi îmbunătăţite constant ţinând cont de progresul
tehnologic.

6.

Politica de confidenţialitate a site-ului Robert Bosch SRL

Mai multe detalii privind politica detaliată de protecţia datelor în cadrul Robert Bosch SRL puteţi găsi accesând următorul link:
https://www.bosch.ro/politica-de-protectie-a-datelor/ .

7.

Drepturile dumneavoastră – informaţii generale

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să consultați secțiunea “Operatorul”. Când ne contactați, vă rugăm să
vă asigurați că datele introduse pot conduce la identificarea dvs. ca persoană vizată.

7.1. Dreptul de informare
Aveți dreptul de a obține informaţii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și să vă exercitaţi dreptul de informare
privind datele personale.

7.2. Dreptul la corectare sau ștergere
Puteți să solicitaţi ca datele incorecte să fie corectate și completate sau ca datele să fie șterse dacă cerințele legale aplicabile
sunt îndeplinite. Acest drept nu se aplică în cazul oricăror date necesare în scopuri fiscale și contabile sau care fac obiectul unei
obligații legale de retenţie.
Dacă accesul la astfel de date nu este necesar, procesarea acestor date este, cu toate acestea, restricționată (vedeți mai jos).

7.3. Restricționarea procesării
Puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră, dacă sunt îndeplinite cerințele legale.

7.4. Opoziţie la prelucrarea datelor
În măsura în care procesăm datele în baza unui interes legitim, conform descrierii din această politică de protecție a datelor,
aveți dreptul să înaintați oricând o contestaţie la această procesare din motive care rezultă din situația dvs. specială.
Vom întrerupe apoi procesarea datelor dvs., cu excepția cazului în care putem dovedi, în conformitate cu reglementările legale,
că avem motive valabile și legitime pentru procesarea ulterioară care prevalează asupra drepturilor, intereselor şi libertăţilor
dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
7.5. Retragerea acordului
Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți şi dreptul să vi-l retrageţi, cu efect imediat şi dacă sunt îndeplinite
cerinţele legale. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului rămâne nemodificată.
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7.6. Portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit de un software – dacă
este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.
7.7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți apela la autoritatea de supraveghere competentă din
zona dumneavoastră de domiciliu/reşedinţă sau la autoritatea de supraveghere responsabilă în cazul nostru, respectiv:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poştal 010336
Bucureşti, România
Contact:
+40.318.059.211
+40.318.059.212
anspdcp@dataprotection.ro
http://dataprotection.ro

8. Contact
Dacă doriți să ne contactați, ne puteți găsi la adresa prezentată în secțiunea „Operatorul”.
Pentru a vă exercita drepturile și pentru a raporta incidentele cu privire la protecția datelor, vă rugăm să folosiți următorul link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.
Dacă aveți sugestii sau reclamații cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să
apelați la ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor:
Ofiţer Responsabil cu Protecţia Datelor
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
mailto:DPO@bosch.com

9. Copii
Această politică de protecţia datelor nu se adresează copiilor sub 18 ani.
10. Modificări/ajustări la politica de protecție a datelor
Ne rezervăm dreptul de modificare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor. În astfel de cazuri, vom modifica în
mod corespunzător, Notificarea privind protecția datelor. Astfel, vă rugăm să urmăriți versiunea actuală a Notificării privind
protecția datelor, întrucât aceasta poate suferi ajustări.
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