DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE
FIRMA P.C.M. VAN VLIET EN ZN.
ORANJEPOLDERWEG 15
2676 CL MAASDIJK
NEDERLAND

COMBIVLIETWORK.RO
INFO@COMBIVLIET.NL

1. DATELE PERSONALE PE CARE LE PRELUCRĂM
A. Confidențialitate
i. Firma P.C.M. van Vliet en Zn. ia în serios confidențialitatea dvs. Prelucrăm date dvs. cu
caracter personal deoarece utilizați site-ul nostru, serviciile noastre și, de asemenea,
pentru că ne furnizați aceste informații.
ii. Facem tot posibilul să prelucrăm cu atenție informațiile pe care le-ați furnizat. Această
declarație de confidențialitate vă oferă o prezentare generală clară despre ce date cu
caracter personal prelucrăm, despre modul în care gestionăm datele dvs. cu caracter
personal și, de asemenea, explică cât mai clar posibil de ce le colectăm.
iii. În contextul Regulamentului general privind protecția datelor, Firma P.C.M. van Vliet
en Zn. este un așa-numit „operator de date”.

2. O PREZENTARE GENERALĂ A DATELOR PERSONALE PE
CARE LE PRELUCRĂM
A. De la dvs. ca vizitator al acestui site
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Numele și prenumele
Adresa
Numărul de telefon
Adresa de e-mail
Alte date personale pe care le furnizați în mod activ
Locația
Date despre activitățile dvs. pe site-ul nostru
Adresa IP
Tipul de browser și dispozitivul

3. DATE PERSONALE ȘI / SAU SENSIBILE CU CARACTER
PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM
A. Minorii
i. Site-ul și serviciile noastre nu intenționează să colecteze date despre vizitatorii care
sunt sub vârsta de 16 ani, cu excepția permisiunii acordate de părinți sau de tutori.
Firma P.C.M. van Vliet en Zn. nu poate verifica dacă un vizitator are peste 16 de ani,
prin urmare, recomandăm părinților să se implice în activitățile online ale copiilor lor.
În acest fel, putem preveni colectarea datelor privind copiii fără consimțământul
părinților.

B. Vă rugăm să ne contactați dacă am făcut ceva greșit
i. Dacă sunteți convins(ă) că am colectat date cu caracter personal despre un minor fără

consimțământul menționat mai sus, vă rugăm să ne contactați prin
info@combivliet.nl. Vom șterge datele imediat.

4. DE CE ȘI PENTRU CÂT TIMP AVEM NEVOIE DE DATE
A. {{Company}} prelucrează datele dvs. cu caracter personale în următoarele
scopuri:
i. Pentru a vă putea trimite e-mail atunci când acest lucru este necesar pentru a furniza
serviciile noastre;
ii. Pentru a vă putea înregistra pe site;
iii. Pentru a vă trimite informațiile solicitate ca urmare a completării formularului de
contact și, în final,
iv. Pentru a analiza comportamentul dvs. pe site-ul web, în scopul de a ne îmbunătăți
site-ul și de a-l adapta la preferințele dvs.

B. Durata pentru care stocăm datele dvs.
i. Firma P.C.M. van Vliet en Zn. nu va stoca datele dvs. cu caracter personal mai mult
decât este necesar pentru a atinge scopurile pentru care sunt colectate datele dvs.
Dacă doriți informații despre perioadele noastre de reținere în cazul dvs. specific, vă
rugăm să contactați: info@combivliet.nl.

5. PRELUCRAREA DE CĂTRE TERȚI
i. Pe lângă cookie-urile pe care le utilizăm, așa cum sunt descrise în declarația noastră
privind cookie-urile, noi partajăm și datele pe care le colectăm de la dvs. pe site-ul
nostru web cu următorii terți:
a. NL-Jobs, pentru a vă putea înregistra.
ii. Am încheiat acorduri bune cu aceste persoane împuternicite de operatorul de date.
Forțăm acești terți să utilizeze cel puțin același nivel de protecție a datelor pe care vi-l
oferim noi ca operator de date.

6. CARTOGRAFIEREA VIZITELOR SITE-ULUI WEB
A. Cookies
i. Un cookie este un mic fișier text stocat de browserul calculatorului, al tabletei sau al
smartphone-ului dvs. atunci când vizitați acest site pentru prima dată.
ii. Firma P.C.M. van Vliet en Zn. utilizează diferite tipuri de module cookie:
a. Modulele cookie funcționale: Acestea sunt cookie-uri cu o funcționalitate pur
tehnică. Acestea se asigură că site-ul funcționează corect, astfel încât să poată, de
exemplu, să-și amintească setările dvs. preferate. Folosind aceste cookie-uri, ne
putem optimiza site-ul web și serviciile pe care site-ul nostru le oferă.
b. Modulele cookie analitice de la terți: Aceste module cookie pot urmări
comportamentul dvs. online. Aceste module cookie sunt utilizate de Google
Analytics.
c. Modulele cookie de urmărire: Aceste cookie-uri sunt plasate de un terț. Prin
citirea cookie-urilor, agentul de publicitate vă recunoaște atunci când vizitați un
alt site pe care acesta plasează cookie-uri. Dacă continuați navigarea, pot fi
afișate reclame personalizate. Aceste cookie-uri pot urmări și comportamentul
dvs. online, ceea ce poate duce la crearea unui profil foarte specific de către
aceste părți. Acest profil poate fi suficient de detaliat pentru a fi etichetat ca un
detaliu personal.

B. Notificarea privind cookie-ul și ce să faceți atunci când nu vă plac cookieurile

i. Setările cookie-urilor dvs. au fost setate de dvs. la prima dvs. vizită pe site-ul nostru.
Toate cookie-urile nefuncționale pot fi refuzate în funcție de categorie. Plasarea
cookie-urilor, altele decât cookie-urile funcționale sau cookie-urile analitice anonime,
are loc numai după o acțiune activă din partea dvs. în calitate de vizitator. Puteți
schimba setările în orice moment pe site-ul nostru.

7. VIZUALIZAȚI, MODIFICAȚI SAU ȘTERGEȚI DATELE
A. Drepturile dumneavoastră
i. Aveți dreptul să
a. accesați datele dvs. personale,
b. să solicitați o ajustare a datelor dvs.,
c. să solicitați să prelucrăm mai puține date ale dvs.,
d. să aplicați pentru ștergerea datelor,
e. să transferați datele dvs. către altcineva și
f. să depuneți o plângere în conformitate cu articolul 6.
ii. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la modul în care Firma P.C.M. van Vliet
en Zn. prelucrează datele dvs., trimiteți-le la info@combivliet.nl.
iii. Firma P.C.M. van Vliet en Zn. dorește să se asigure că solicitarea a fost făcută de dvs.
De aceea, vă rugăm să ne trimiteți o copie a actului de identitate, împreună cu cererea
dvs. pentru accesare, corectare sau ștergere. Pentru a vă proteja confidențialitatea,
Firma P.C.M. van Vliet en Zn. vă solicită să vă acoperiți fotografia, zona MRZ - Machine
Readable Zone (zona de citire optică, banda cu cifre din partea de jos a pașaportului),
numărul documentului și CNP-ul și numărul de securitate socială în această copie.
iv. Firma P.C.M. van Vliet en Zn. va răspunde cererii dvs. cât mai curând posibil, în
maximum patru săptămâni.

8. DREPTUL DE PLÂNGERE
A. Gestionarea internă
i. Dacă aveți reclamații cu privire la prelucrarea datelor (cu caracter personal), Firma
P.C.M. van Vliet en Zn. dorește să clarifice nelămuririle dvs. în consultare reciprocă. Vă
rugăm să trimiteți plângerea dvs. la info@combivliet.nl.

B. Autoritatea pentru protecția datelor
i. Pe baza Regulamentului general privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o
plângere la Autoritatea olandeză pentru protecția datelor cu privire la prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți contacta „Autoriteit
Persoonsgegevens”. Pentru mai multe informații despre dreptul dvs. de a face o
plângere, vizitați site-ul olandez DPA: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

9. SECURITATEA COMUNICĂRII PRIN CRIPTARE SSL
A. SSL
i. Pentru a vă proteja ca vizitator al site-ului web, Firma P.C.M. van Vliet en Zn. utilizează
tehnologii de criptare sigure. Prin utilizarea SSL (Secure Socket Layer), datele dvs. cu
caracter personal sunt criptate (nu sunt vizibile pentru terți) pe site-ul nostru. În acest
fel, puteți fi siguri că datele dvs. vor fi vizibile numai pentru dvs. și serverul nostru.

B. Cum pot identifica conexiunea securizată?
i. Utilizăm criptarea SSL în toate părțile site-ului nostru unde sunt utilizate datele dvs.,
cum ar fi atunci când completați formularul de contact. Puteți să verificați și să
recunoașteți dvs. acest lucru. Când vă aflați într-o parte criptată a site-ului nostru, veți

vedea un simbol de blocare (verde) care apare în colțul din dreapta-jos sau din
stânga-sus al browserului dvs. În plus, adresa URL http:// se schimbă în https:// care
indică, de asemenea, faptul că pagina este sigură.

10. SECURITATE ȘI VERSIUNE
A. Suntem extrem de serioși chiar acum
i. Firma P.C.M. van Vliet en Zn. ia foarte în serios protecția datelor dvs. și, prin urmare, ia
măsuri adecvate pentru a preveni utilizarea neadecvată, pierderea, accesul ilegal,
divulgarea nedorită și modificarea neautorizată. Dacă considerați că datele dvs. nu
sunt securizate corespunzător sau dacă există indicii de abuz, vă rugăm să ne
contactați direct la info@combivliet.nl

B. Versiunea
i. Versiunea curentă este 20220826

11. ÎNTREBĂRI:
A. Persoană de contact
i. Firma P.C.M. van Vliet en Zn. a contractat ICT CombiVliet ca partener responsabil de
conformitate RGPD. Dacă aveți comentarii cu privire la această declarație de
confidențialitate sau întrebări generale cu privire la RGPD, vă rugăm să contactați prin
ict@harvesthouse.nl

