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Stimate colaborator,
Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE)
nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor). Scopul principal al acestui regulament este creșterea nivelului de protecție a
datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecarei persoane controlul
asupra propriilor date, in conditiile legii.
Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejăm datele dvs. personale și
cum ne însușim prevederile Regulamentului.
Primiți acest mesaj întrucât suntem în posesia datelor dumneavoastră personale (adresa email, nume,
prenume, funcție, telefon, companie, localitate) date primite ca urmare a unei corespondențe
anterioare sau ne sunteți partener (furnizor / client) sau datele dumneavoastră de contact au fost
facute publice într-un ghid de afaceri sau întâlnire de afaceri.
Aceste date utilizate in vederea derularii sau demarării colaborării dintre societățile noastre
(contractual, de marketing), sunt prelucrate în conformitate cu regulamentul mai sus amintit.
Având în vedere dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor, sperăm să vă
exprimați consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal –date necesare derulării colaborarii noastre. Vă asiguram că datele dumneavoastră
personale sunt în deplină siguranță și vor fi procesate doar în conformitate cu legislația în vigoare și
în scopul bunului mers al parteneriatului dintre societățile noastre.
Vă punem la dispoziție adresa de email office@albaaluminiu.ro pentru a ne comunica:
- Datele actualizate, ori de cate ori se modifică;
- Orice comentariu sau întrebări referitoare la prelucrarea datelor;
- Dezabonarea în cazul în care doriți acest lucru.
Conform GDPR, nu ni se va mai permite să vă păstrăm datele de contact in baza noastră de date, fară
acordul dv. Dacă nu mai doriți să rămâneți în baza noastră de date, vă rugam să trimiteți un e-mail cu
mesajul "dezabonare" și datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse.
În cazul în care nu vă dezabonați, vom considera acceptul dv. tacit de a rămâne în continuare in baza
noastră de date, exclusiv în scopul specificat în prezenta informare.
Vă mulțumim!
Cu deosebită considerație,
ALBA ALUMINIU SRL

