POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
1. Operatorul de date cu caracter personal
Operatorul de date cu caracter personal este Societatea Beauty & Business SpA (denumit în continuare „Operator”),
cu sediul social în via Cesare Cantù, 1, 20123, Milano.
Aceste informații, furnizate în conformitate cu art. 13 din Regulamentul UE 679/2016 („GDPR”) și cu legislația
națională aplicabilă, se adresează persoanei interesate în participarea la concursul cu premii numit "Shape your
attitude" (în continuare "Concurs") și numai pentru acest website: semidilinocontest.alfaparfmilano.com (în
continuare "Site").
Aici găsiți Regulamentul Concursului.
2. Tipul de date colectate și scopul acestora
A. Date personale obișnuite: Prenume și nume, fotografia dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon,
adresa de reședință/domiciliu, cartea de identitate.
Scop: Gestionarea Concursului și a activităților conexe (de exemplu: înregistrare, notificarea înregistrării,
notificarea câștigului, validarea câștigului, expedierea premiului, publicarea fotografiei dumneavoastră în scopul
publicității concursului pe canalele indicate mai jos, publicarea imaginea dumneavoastră pe canalele indicate mai
jos în cazul în care veți fi unul dintre câștigătorii Concursului).
B. Date de navigare: date personale a căror transmitere este implicită în utilizarea internetului (de exemplu: adrese
IP sau nume de domeniu ale computerelor folosite de utilizatorii care se conectează la site, adrese URI (Uniform
Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server,
dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (reușită, eroare
etc.).
Scop: utilizat exclusiv în formă anonimă și în scopuri statistice legate de utilizarea Site-ului și funcționarea corectă
a acestuia. Datele ar putea fi utilizate și stocate în cazul unor suspiciuni de infracțiuni informatice împotriva Siteului, pentru care Operatorul își rezervă dreptul de a apela la autoritățile competente pentru a stabili orice
responsabilitate, notificând în același timp Garantul.
3. Temei juridic
Consimțământul pentru prelucrarea datelor, furnizat prin înscrierea la Concurs.
4. Perioada de stocare
Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada strict necesară pentru urmărirea scopului pentru care au fost
colectate, cu excepția unor perioade diferite impuse de lege sau necesare pentru apărarea unui drept în instanță.
5. Comunicarea și diseminarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal pot fi divulgate următoarelor categorii de persoane:
•
Personalul Operatorului, autorizat în mod corespunzător;
•
Profesioniști, companii externe, administratori de platforme sociale, companii ale Grupului Alfa Parf, în
calitate de procesatori de date sau de operatori de date;
•
Autoritățile publice competente
Unele date cu caracter personal (prenume și nume urmat de punct, fotografia dumneavoastră.) pot fi, de asemenea,
difuzate prin intermediul site-urilor și al conturilor pe rețelele de socializare ale Operatorului și ale societăților
Grupului Alfa Parf în scopurile menționate mai sus.
Datele pot fi transferate în străinătate, în interiorul și/sau în afara Uniunii Europene, către societăți externe/ societăți
ale Grupului Alfa Parf, în vederea urmăririi scopurilor menționate anterior și în conformitate și în limitele stabilite
de legislația aplicabilă, și, în special, de articolele 44 și urm. GDPR.
6. Cookie
Site-ul nu folosește cookie-uri, nici măcar cookie-uri tehnice.

7. Drepturile Părții Interesate

•
•
•
•
•
•

•

De a avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, obținând dovezi ale scopurilor urmărite de
către operatorul de date, categoriile de date implicate, destinatarii cărora le pot fi comunicate datele,
perioada de stocare aplicabilă, existența unor procese decizionale automatizate;
De a obține, fără întârziere, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
De a obține, în cazurile prevăzute, anularea datelor dumneavoastră;
De a obține limitarea prelucrării datelor sau de a se opune acesteia, în cazurile prevăzute de lege;
În cazul proceselor decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a se opune, dacă
sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
De a solicita portabilitatea datelor pe care le-ați furnizat Operatorului, adică să le primiți într-un format
structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de un dispozitiv automat, inclusiv în scopul transmiterii
acestor date către un alt operator, fără nici un impediment din partea Operatorului de date, în cazurile
prevăzute de lege;
De a adresa o reclamație către Autoritatea Garantă pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să contactați Operatorul de date: prin e-mail, la adresa
privacy@alfaparfgroup.it

