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INFORMARE CU PRIVIRE LA CONFIDENȚIALITATE – SAN MARCO LOVERS  

Societatea comercială San Marco Group Spa (C.F. 00229240270), cu sediul social în Via Alta 10, 30020 Marcon (VE), 
telefon +39 041 4569322, e-mail dpo@sanmarcogroup.it, în calitate de Titular, vă informează că, prin aderarea la 
comunitatea „San Marco Lovers”, datele dvs. vor fi colectate folosind metodele și în scopurile indicate mai jos.  

CE DATE 
SUNT COLECTATE? 

Colectăm datele dvs. cu caracter personal obișnuite, precum: informații personale, informații de 
contact, tipul lucrărilor executate, denumirea distribuitorului San Marco de referință și mărimea 
selectată a tricoului. 

ÎN CE SCOPURI 
SUNT COLECTATE 

DATELE? 

Scop Bază juridică 

1. În scopul aderării la „Comunitatea San 
Marco Lovers” și al desfășurării de către 
Titular a tuturor activităților care rezultă 
din și au legătură cu aceasta. 

Nu este necesar consimțământul, deoarece 
tratamentul datelor este necesar în vederea 
executării serviciului solicitat de utilizator sau a 
stabilirii și/sau executării relației contractuale (art. 
6.1. lit. b din RGPD). 

2. În scopul comunicării activităților, 
inițiativelor sau serviciilor similare legate 
de „Comunitate”. 

Nu este necesar consimțământul, deoarece este 
vorba despre comunicări cu privire la servicii 
similare (softspam). (art. 130 alin. 4 din 
D.Leg.196/2003) 

3. Trimiterea de buletine informative 
personalizate și referitoare la produse, 
proiecte și/servicii noi ale Titularului.  

Este necesar consimțământul (art. 6.1. lit. a din 
RGPD). 

4. Pentru îndeplinirea oricărui tip de 
obligație prevăzut de legile, 
reglementările sau normele comunitare. 

Nu este necesar consimțământul, deoarece 
tratamentul datelor este necesar în vederea 
îndeplinirii obligațiilor legale ale Titularului 
tratamentului (art. 6.1. lit. c din RGPD). 5. Pentru soluționarea eventualelor litigii 

care pot apărea Pe parcursul relației. 
 

UNDE SUNT 
PĂSTRATE DATELE 

MELE? 

Gestionarea și păstrarea datelor cu caracter personal au loc în cloud și pe servere situate în Uniunea 
Europeană și în Spațiul Economic European aflate în proprietatea și/sau puse la dispoziția Titularului 
și/sau a societăților terțe, desemnate în mod legal în calitate de responsabili cu tratamentul.  

CÂT TIMP SUNT 
PĂSTRATE DATELE 

MELE? 

În scopurile prevăzute la punctele 1, 4 și 5, pe întreaga durată a relației și/sau a serviciului oferit și, 
în orice caz, pentru o perioadă de maximum 10 ani de la încetarea acestuia. În scopurile prevăzute 
la punctele 2 și 3, până la opoziția sau revocarea consimțământului. 

CĂTRE CINE SUNT 
TRANSFERATE 
DATELE MELE? 

Atunci când se consideră necesar, datele dvs. ar putea fi transferate către autoritățile judiciare, 
entități și organisme publice, exclusiv în scopul respectării obligațiilor legale, reglementărilor sau 
normelor comunitare. 

CE DREPTURI AM 
ASUPRA DATELOR 

MELE? 

Persoanele vizate au dreptul de a solicita Titularului tratamentului acces la datele cu caracter 
personal și rectificarea sau anularea acestora sau limitarea tratamentului sau să se opună 
tratamentului, precum și la portabilitatea datelor (art. 15 și urm. Din RGPD). Solicitarea poate fi 
adresată direct Titularului sau DPO la următoarea adresă de e-mail: privacy@sanmarcogroup.it  
dpo@sanmarcogroup.it  

CUI MĂ POT 
ADRESA? 

Pe baza presupunerilor de mai sus, persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a depune o 
reclamație la Garant, în calitate de autoritate de control, urmând procedurile prevăzute. 
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