Privacy Policy -GDPR
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
(Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, - Articolul 13 din Regulamentul
general al UE privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016).
„SC SATURN SA” este persoană juridică română cu sediul în ROMÂNIA, municipiul ALBA
IULIA, str. Cabanei nr.57, jud. ALBA, COD SIRUES atribuit este 10780399, nr. telefon
0258/812764 şi fax 0258/811490.
„SC SATURN SA” este înregistrată la Direcţia Comercială a Finanţelor Publice având
codul fiscal R 1750957 atestat de Certificatul de Înregistrare Fiscală emis de această direcţie
la data de 30.11.1992.
Forma de proprietate conform nomenclatorului în vigoare este 22;
Activitatea preponderentă ”TURNĂTORIE”;
COD CAEN 2751 – Turnarea fontei, domeniul = „Turnarea produselor în formă finită
sau semifinită din fontă cu excepţia tuburilor şi fitingurilor din fontă”.
Titularul prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul, articolele 13
din
Regulamentul UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal vor proceda la prelucrarea datelor cu caracter
personal referitoare la societate si la persoanele fizice.
Politica de confidențialitate explică modul în care folosim informațiile personale pe care
le colectăm în legătură cu dumneavoastra atunci când utilizați acest site web si celelalte
servicii ale noastre. Mai jos este o scurtă informație care rezumă ceea ce se înțelege prin
datele personale și datele sensibile.
Ce sunt datele personale?
Datele personale se referă la orice informație referitoare la o persoană, care o poate face
identificabilă și care poate include (dar nu se limitează la acestea):
Contactați numele și informațiile, cum ar fi e-mailurile și numerele de telefon
Numere naționale de asigurare
Istoricul activității
Care sunt datele personale sensibile?
Datele personale sensibile se pot referi la cele enumerate mai sus, dar includ, de asemenea,
date genetice și date biometrice. De exemplu:
Condiții medicale
Convingeri religioase sau filosofice și opinii politice
Originea rasială sau etnică
Convingeri
Date biometrice (de exemplu, fotografii într-un pașaport electronic)
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Ce este DPO?
În scopul respectării reglementărilor GDPR, "RESPONSABILUL DIN ORGANIZATIE" indică
entitatea care decide scopurile pentru care aplica prezenta reglementare precum și modul în
care sunt procesate datele cu caracter personal.
SC Saturn SA în conformitate cu legislația în vigoare, nu este obligată să desemneze un
DPO.
Ce este prelucrarea datelor?
Prelucrarea datelor este orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor
personale sau a setului acestora, fie prin sisteme automatizate, fie nu.
Exemple de procesare a datelor incluse în textul GDPR sunt: colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, arhivarea, adaptarea, modificarea, recuperarea, consultarea,
utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau disponibilitatea, alinierea sau
combinația, limitarea, anularea sau distrugere.
Ce informații colectăm despre dvs. și cum?
Controlorul de date este legat de cerințele regulilor generale de protecție a datelor (GDPR).
Când vă decideți să utilizați serviciile noastre, sunteți de acord că avem dreptul de a obține,
utiliza și procesa informațiile pe care ni le furnizați pentru a ne permite să vă oferim cea mai
bună experiență posibilă pentru utilizatori și pentru alte scopuri conexe, inclusiv:
Actualizarea si îmbunătătirea înregistrărilor clientilor
Analiza în scopuri de management
Analiză în scopuri statistice
Conformitatea cu legislatia si reglementările
Prevenirea criminalitătii.
Colectăm informatii despre dvs. atunci când completati unul dintre formularele de pe site-ul
nostru, de exemplu prin trimiterea unei cereri, înregistrarea, finalizarea unui sondaj, oferirea
de feedback etc. Informatiile privind utilizarea site-ului web sunt colectate cu ajutorul
modulelor cookie. (consultati pagina cu politica de cookie-uri).
Cum vom folosi informatii despre dvs. si de ce?
SC Saturn SA ne luăm în serios intimitatea si vă vom folosi informatiile personale numai
pentru a vă furniza serviciile pe care le-ati solicitat. Vom folosi aceste informatii doar pe baza
instructiunilor, a legii privind protectia datelor si a obligatiei noastre de confidentialitate.
Activitatea noastră pentru dvs. poate necesita transmiterea informatiilor către tertii furnizori de
servicii, agenti, subcontractanti si alte organizatii asociate, în scopul finalizării activitătilor
noastre si furnizării de servicii în numele nostru. Cu toate acestea, în cazul în care avem
nevoie pentru a oferi un serviciu de către furnizorii terti, vom dezvălui numai informatiile
personale necesare pentru a furniza serviciile noastre si îi cere să păstreze informatiile
protejate si să nu-l utilizati pentru scopurile lor de marketing direct.
Colectăm informatii pe site-ul nostru pentru a vă procesa solicitările, pentru a gestiona
înregistrarea evenimentelor, pentru a oferi ajutor pe baza datelor colectate si pentru a
îmbunătăti serviciile noastre. Dacă sunteti de acord, vom utiliza, de asemenea, aceste
informatii pentru a vă distribui informatii despre serviciile noastre pe care credem că le-ar
putea interesa.
Nu vom împărtăti informatiile dvs. în scopuri de marketing cu companiile în niciun fel, astfel
încât să vă poată oferi produsele si serviciile.
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Transferul informatiilor în afara Europei
În mod strict necesară pentru executarea serviciilor de informatii personale pot fi dezvăluite
unor terti, cum ar fi exemplificati, furnizorii de produse si / sau servicii, situate atât în interiorul
Uniunii Europene cat si în afara acesteia.
Orice transfer din afara UE va fi, în orice caz, supus respectării legislatiei în vigoare.
Măsuri de precautie în vigoare privind datele colectate
Când ne oferiti informatii personale, luăm toate măsurile de securitate necesare pentru a vă
asigura că acestea sunt prelucrate în sigurantă.
Detaliile non-sensibile (adresa dvs. de e-mail, etc.) sunt trimise în mod normal prin Internet si
acest lucru nu poate fi garantat niciodată ca fiind 100% sigur. Prin urmare, în timp ce ne
străduim să vă protejăm informatiile personale, nu putem garanta securitatea informatiilor pe
care le transmiteti. Odată ce primim informatiile dvs., facem totul pentru a ne asigura
securitatea sistemelor noastre. În cazul în care am furnizat (sau ati ales) o parolă care vă
permite să accesati anumite părti ale site-urilor sau serviciilor noastre, sunteti responsabil de
păstrarea confidentială a acestei parole si de modificarea ei după ce vi sa comunicat. Vă
cerem să nu vă partajati parola cu nimeni.
Marketing
Dorim să vă trimitem informatii despre serviciile noastre care ar putea să vă intereseze. Dacă
v-ati dat acordul pentru a primi informatii despre publicitate si marketing, puteti alege să vă
retrageti în orice moment, după cum este indicat mai jos.
Aveti dreptul oricând să ne împiedicati să vă contactăm în scopuri de marketing. Pentru a
anula, trimiteti un e-mail la adresa: saturn@saturn-alba.ro
Cât timp vom păstra datele dvs.?
În conformitate cu cerintele noastre de reglementare, vă vom păstra datele pentru timpul
minim necesar conform legislatiei fiscale actuale. În cazul în care aveti nevoie de aceasta,
veti avea posibilitatea să renuntati, să actualizati sau să stergeti date în orice moment si
detalii despre cum să faceti acest lucru sunt indicate în această declaratie.
Accesul la informatii, corectarea, portabilitatea si anularea
Ce este o cerere de acces pe subiect?
Este dreptul dvs. să solicitati o copie a informatiilor pe care le avem în posesia noastră. Dacă
doriti o copie a unora sau a tuturor informatiilor dvs. personale, trimiteti-ne un e-mail la
adresa: saturn@saturn-alba.ro. Vom răspunde în termen de o lună de la primirea cererii.
Dorim să ne asigurăm că informatiile dvs. personale sunt corecte si actualizate. Ne puteti
cere să corectati sau să eliminati informatiile pe care le considerati inexacte contactând-ne
prin procedurile de mai sus.
Obiectii fată de prelucrarea datelor cu caracter personal
Este dreptul dvs. să vă opuneti prelucrării datelor dvs. personale. Singurul motiv pentru care
putem refuza să procesăm solicitarea dvs., dacă putem demonstra motive întemeiate si
legitime, în acest caz interesul, drepturile si libertatea, sau în cazul în care prelucrarea datelor
se adresează ptr stabilirea, functionarea sau apărarea revendicărilor legale.
Portabilitatea datelor
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Este, de asemenea, dreptul dvs. de a primi datele personale pe care ni le-ati furnizat, într-un
format structurat, utilizat în mod obisnuit si lizibil de către o masină, si au dreptul să transmită
aceste date.
Dreptul tău de a fi uitat
Dacă doriti să stergem complet toate informatiile despre dvs., puteti să ne anuntati prin
trimiterea unui e-mail la saturn@saturn-alba.ro.
Alte site-uri web
Site-ul nostru contine legături către alte site-uri web. Această declaratie de confidentialitate
este valabilă numai pentru acest site web, deci atunci când vă conectati la alte site-uri web,
este necesar să cititi informatiile lor relative privind confidentialitatea.
Reclamatii, Plângeri
Dacă credeti că datele dvs. personale au fost procesate într-un mod care nu respectă GDPR,
aveti un drept specific de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
corespunzătoare. Supraveghetorul vă va informa despre progresele si rezultatele plângerii
dumneavoastră.
Modificări ale politicii noastre de confidentialitate
Mentinem politica de confidentialitate revizuită regulat si vom posta orice actualizare pe
această pagină web.
Cum să ne contactati
Contactati-ne dacă aveti întrebări cu privire la politica noastră de confidentialitate sau la
informatiile dvs. personale la adresa de e-mail: saturn@saturn-alba.ro
CONTACTE:
SEDIUL
S.C SATURN SA ALBA IULIA
Str. Cabanei No 57, ROMANIA
Tel. 0258/811490
Fax. 0258/815109
Site www.saturn-alba.ro
E-mail: saturn@saturn-alba.ro.
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